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  اهللا الرحمن الرحيم  بسم

  
اسالم، آئيني ) آئين و شريعت (و كسي كه غير از« :فرمايد پايان خداوندي را سزاست كه مي ستايش بي

   .1»شود و او در آخرت از زمرة زيانكاران خواهد بود گزيند، از او پذيرفته نميبر
سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست هر كس از « :فرمايد و درود خداوند بر پيامبري كه مي

رد، از يمام ايمان نياورد و ب چه من آوردهاين امت، يهودي باشد يا مسيحي اگر دعوت مرا بشنود، و به آن
سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست اگر موسي در ميان « :گويد و مي. »زمرة دوزخيان است

شما از ميان  شديد، نموديد به شدت گمراه مي كرديد و از او پيروي مي ا ترك ميبود و شما مر شما مي
 .درود جاويدان و پايدار خدا بر او باد - . »باشم ها بهرة من هستيد و از ميان پيامبران من بهرة شما مي امت

فتگو با علما ها و در گ  اين است كه در رسانه،نمايد ترين فجايعي كه اسالم را تهديد مي  يكي از سخت- 
شود، و اصول اسالمي به صورت گزينشي برخي  و متفكران، در مورد اصول اسالمي بحث و تبادل نظر مي

شوند، متأسفانه كساني كه خداوند از آنان عهد گرفته تا پيام الهي را به مردم  اي ديگر رد مي پذيرفته، و پاره
و هيچ حركت و جنبشي از ، نگشوده به سخن برسانند، و اين وظيفه را بگونة شايسته انجام دهند، لب

تا آن جا كه عالم بيشتر از جاهل .  حكمفرماستو سكوتي فراگير بر علما و عقال. دهند خود نشان نمي
  . ز و نصيحت استرنيازمند اند

از آن جمله به . دهند شود و به خالف آن دعوت مي و كار به جايي رسيده كه كالم خداوند تحريف مي
اند  آنها فراموش كرده. اي ديگر آورد خوانند كه كلمه كافر را بايد تغيير داد و به جاي آن كلمه اين فرا مي

اي ناآشنا مجبور   فرد موحد و يكتاپرست چون بيگانه،رو از اين. كه اسالم، اسالم است، و كفر، كفرست
بود صاحبان  االهاي آن ميزني به خاطر دنيا و از دست رفتن متاعي از ك اگر چانه. است خود را پنهان كند

  بيشترمتأسفانه در روزگار ما بسياري از اهل علم. آوردند گفتند و جويندگان آن فرياد بر مي دنيا سخن مي
اند، به راستي كه امام احمد بن حنبل در اين باره چه زيبا گفته  از تودة مردم و عوام الناس به دنيا چسبيده

  . »شود ر خودش را به دنيا نزديك كند بيشتر از خدا دور ميعالم هر چه بيشت« :گويد او مي ؛است
  

   ؟چرا بايد سخن گفت

روي   اگر خداوند از اهل علم اين پيمان را نگرفته بود، كه در مقابل زياده!سوگند به آفرينندة جهان
 اعتنا نباشند، من هم كاري به كار كسي نداشته ستمگر سكوت نكنند و به گرسنگي و ضعف ستمديده بي
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دانيم كه خداوند  و همه مي. كردم، هدف من دنيا نيست و دنيا برايم ارزشي ندارد و در اين امر دخالت نمي
  . بخشد  و قدرت و عزت ميهدد هر كس را كه بخواهد ياري مي

علماي فعلي انتظار اما از . ياري نمايند و حق را بگويند و آيين الهي را واستهوظيفه علماست كه بپاخ
گويند هر كس  ايم كه مي شنيده. گويند، سخن باطل را به زبان نياورند اگر سخن حق را نميكه رود  مي

سازش در آيد راحت و آسوده خواهد  تحت حمايت قرار بگيرد به موفقيت دست يافته و نيز اگر از سرِ
 از بيان نشيني آنها اي جز ذلت و ننگ ندارد، و عقب ولي در حقيقت سازش علما در اين مورد نتيجه. بود

 علما بايد بدانند كه بزرگترين ،آري. اسرائيل است توحيد و فريبكاريشان نقطه تشابه آنان با علماي بني

 و توحيد .ايستد درهم شكسته شود مصلحت اين است كه بايد هر آنچه را كه در برابر توحيد مي
ر و فسادي است كه خط بزرگترين مصلحتي است كه جهت تحقق آن بايد تالش كرد، و شرك بزرگترين

 از روي ترس و هراس يا به علت تمايل به مصلحتي كه به خيال خودش بزرگتر هو هر ك. بايد دفع گردد
گيري كند، سوگند به خدا كه چنين فردي  از توحيد است از ياري كردن توحيد عقب بنشيند و كناره

پس .  و چه وقت دست نگاه داشتداند كه چه زمان بايد اقدام كرد قاطعيت و جديت را نشناخته و نمي
اما متاسفانه مصلحان در ميان مردمي كه شيطان را . است بر آنكلمه توحيد قبل از وحدت كلمه و مقدم 

هايشان تخم گذارده  اند و اهريمن در دل آمدهمالك كارهاي خود قرار داده و در دام اهريمن بزرگ گرفتار 
گويد  نگرد و با زبانشان سخن مي  و با چشم آنها ميو جوجه پرورانده است و به آغوش آنها خزيده

ملحدان و . اي نيست خواهند شريعت را تغيير دهند چيز تازه ظهور كساني كه مي. ياوري جز خدا ندارند
كنند، و  شناسند بلكه همواره عرض اندام كرده و مي منافقان و مشركان وقت و زمان مشخصي را نمي

خيزد تا براي  اينكه فردي مسلمان بپا مي. اند مواره به كمين آنها نشستههمچنين موحدان و يكتاپرستان ه
زبان نياورده است بدترين نوع جلب رضايت كافر سخني را بگويد كه پيش از او هيچ مسلماني به 

و متاسفانه برخي از علما هم به خاطر جلب رضايت كافران و .  و شكست رواني استباختگيخود
شايد اين قضيه پيامد شكست رواني است كه يازده سپتامبر از خود . اند قدم بر داشتهمنافقان در اين راستا 
لب به سخن بينيم كه بعد از يازده سپتامبر بسياري از نويسندگان  كه ميو اينجاست . به جاي گذاشته است

را هاي اسالم   و به صورت گزينش برخي از مفاهيم را كه به گمان خود با آن محاسن و خوبيگشوده
خواهند سيماي اسالم را زيبا و  پردازند، آنها به خيال خود مي دهند و به آن مي نمايند توضيح مي اظهار مي
 جهاد با دشمنان خدا را كه از مفاهيم اصيل آيين ، كفر و ايمان،آنان نبرد حق و باطل. نشان دهندجذاب 

شود و از كافر گفتن به كافر پرهيز  يو كار به جايي رسيده كه اسالم نقض مكنند  الهي هستند پنهان مي
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كند به عنوان فردي كه خود را در  و كسي كه از آبرو و عزت و سرزمين و جان خودش دفاع مي. شود مي
  . گردد ورطة هالكت انداخته معرفي مي

ديروز و .  بايد با نصاري دوستي و محبت ورزندان مسلمان:گويند خوردگان مي بلكه برخي از شكست
لمانان چنان احساس مس. ها الجزاير را اشغال كردند ر شبيه يكديگرند، وقتي كه فرانسويامروز چقد

كنند ها توانستند علماي مسلمين را بر آن دارند تا فتوايي صادر  نمودند كه فرانسوي شكست و ضعف مي
اندازد و  ت ميو كاري است كه انسان با آن خود را در ورطة هالك بودهها مردود  كه جهاد عليه فرانسوي
 از وحي درس ه،درك اگر اينهايي كه احساس شكست مي. ها را در الجزاير پذيرفت بايد حكومت فرانسوي

گويد تغيير دادن حكم و دستور شرعي به خاطر جلب رضايت كافر يا منافقي ستم بر  گيرند كه مي نمي
ها  از ما مسلماناز اين درس عبرت بگيرند كه بسياري  خود و سبب هالكت و نابودي امت است،

اند، و با التماس و زاري به  هايشان را ضايع نموده هاي خود را پاره كرده و خود را خسته و پول حنجره
آميزي داشته باشيم و  ها بخواهند كه بياييم در كنار هم زندگي مسالمت اند، تا از آن ها رفته سوي غربي

اي جز سركشي  م دهيم، اما اين اقدام آنها نتيجههاي صلح جهاني دست در دست ه بياييم براي تحكيم پايه
  . و استكبار غرب و نفرت بيشتر آن از اسالم به بار نياورده است

دوستي و دشمني (پس ما بايد با تمام افتخار و قدرت به دين اسالم چنگ بزنيم و شعار والء و براء 
دشمنان اسالم و  را حاكم كنيم و با را احيا نموده و بر پا داريم و شريعت و قانون خداوندي) براي خدا

چنان كه آيات و احاديث جوييم، مسلمين از قبيل كفار و منافقين دشمني بورزيم و ازآنها بيزاري 
  . شماري در اين خصوص وارد شده است بي

  
  اسالم دين فراگير

ه همة خواهيم به آن عمل كنيم بايد ب پس وقتي مي. اسالم دين حق و عدالت و آييني فراگير است
نصوص آن تمسك جوييم نه اينكه قسمتي از آن را اظهار و قسمتي را به خاطر طمع يا مصلحتي دروغين 

اسالم به نرمي و مهرباني در جاي آن دعوت داده و به جهاد و درشتي در جاي آن فرا خوانده . پنهان كنيم
و عفو و گذشت است، پيامبر رحمت  �پس همان طور كه ايشان.  هم همين است�و سنت پيامبر. است

بلكه .  نبايد چيزي را بپذيريم و چيزي ديگر را رها كنيم،رو از اين. باشد همان گونه پيامبر نبرد و مبارزه مي
آنچه بر ما الزم و وظيفة ماست اين است كه از سنت و شيوة پيامبر در محبت ورزيدن و دشمني كردن 

اگر . مين را از نظر ضعف و قوت در نظر بگيريمو به هنگام تعامل با دشمن وضعيت مسل. پيروي كنيم
ها توانايي و قدرت داشتند بالفاصله به جهاد عليه دشمن اقدام شود و در صورتي كه مسلمين  مسلمان
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به اضافه اينكه . شود ضعيف و ناتوان بودند با تمسك به آيات صبر، راه صبر و شكيبايي در پيش گرفته مي
با ذلت ها  شود و چنين نيست كه مسلمان رت مسلمين فعاليت و تالش ميبراي آمادگي و سامان يافتن قد

و آن وقت . و خواري فقط تن به صبر و شكيبايي بدهند، بلكه بايد براي توانمند شدن خود فعاليت نمايند
است كه به همه جوانب شريعت عمل شده، و عمل به يك بخش بخشي ديگر را ملغي نكرده و به 

 و تغيير قرار بگيرد يا برخي از مفاهيم آن پنهان شود عمل  آن كه مورد تحريفيشريعت به طور كامل ب
  . شده است

  
  انحراف از دين 

 نازل شده كفر بورزد به � هر كس از شيوه و برنامه اسالم منحرف شود و به آنچه بر محمد
 داده بلكه از كند و او خودش را در زمرة حيوانات قرار ترين سطح نابودي و گمراهي سقوط مي پايين

  . تر است حيوانات هم گمراه
صر ما ها كه در ع كافران قريش توحيد را از بعضي از دعوتگران به تقريب اديان و گفتگوي تمدن

 ال اله اال اهللا رستگار :بگوييد« : به آنها گفت�دموقتي مح.  بهتر فهميده بودندزنند، سنگ اسالم به سينه مي
  :كند در پاسخ پيامبر چنين گفتند ياوند از آنان حكايت مآنها آن گونه كه خد. »شويد مي

�Ÿ≅ yèy_r& sπoλÎ; Fψ $# $Yγ≈ s9 Î) #́‰ Ïn≡uρ ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ íó ý s9 Ò>$yfãã ∩∈∪�  )5 :ص(  
  . »چيز شگفتي است) زند حرفي كه مي( اين  واقعاًمعبودان را يك معبود قرار داده است؟]  همه[آيا «

بلكه برخي از . پذيرد كند و نمي وحيد هر معبودي غير از اهللا را نفي ميكافران قريش دانستند كه كلمه ت
دهند بهتر  را سر مي هايي كه به اسالم منتسب هستند و نداي تقرب اديان توحيد را از اينملحدان زمان ما 

ما به « :گفت، گفت پوتين رئيس جمهور روسيه وقتي در كشورش از آزادي مذهبي سخن مي. اند فهميده
به جز توحيد، كه اجازه نشر و آموزش دهيم  هاي ديني همة اديان و مذاهب اجازه مي ش و نشر كتابآموز

كند و مشاركت را  ها و مذاهب را ملغي اعالم مي دهيم، چون توحيد غير از خودش ديگر انديشه آن را نمي
  . »پذيرد نمي

» ها برخورد تمدن« به طرح ها يا تقارب اديان در دهة نود به صورت واكنشي پديدة گفتگوي تمدن

 نخست گروهي از نويسندگان غربي سخن از گفتگوي .كه صاموئيل هانتنگتون ارائه داد پديد آمد
 ةها بودند انديش هاي تبليغاتي غربي برخي از فرزندان مسلمين كه بوقها زدند، و به دنبال آن  تمدن

 كه اهل كتاب همچون :مطرح كردند، و گفتند و برابري اديان را ها، ها، و تقريب بين تمدن گفتگوي تمدن
و به دنبال اين انديشه و طرح، سمينارها و . جهان ايمان دارند و كافر نيستندمسلمين به آفرينندة 
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آن را به تروريسم و و آنها گاهي اسالم را ستايش . هايي براي پردازش به اين قضيه برگزار گرديد كنفرانس
و اينگونه . و منافع خود اقداماتي چند جانبه و دو پهلو انجام دادند، و طبق مصلحت نمودند توصيف مي

ها و آنها همه انسان هستيم و همه بايد براي آباداني   مهلك خود را پخش كردند و گفتند كه ما مسلمانسم
و مفاهيم . احترام به راي ديگران هر چه كه باشد، را جاي دادندجهان بكوشيم، و در ذهن بسياري انديشة 

ها و معيارهايي براي جوامع  هاي غربي را ميان مسلمين گسترش دادند تا به عنوان خواسته و افكار و واژه
هاي نيز در دام  متاسفانه برخي از فرزندان مسلمين از علما، و افراد عادي، و موسسه. اسالمي مطرح شوند

مصلحت، كفر دند تا اينكه به بهانة گشو  بازنامند كامالً و دروازه آنچه را كه مصلحت مي. اينها افتادند

ها كه بر آمده از   و با انديشة اولويت.ها و كافران وارد اذهان گرديد و انديشة برادري ميان مسلمان
دهد تا  اي كه به خاطر مصلحت به عقل اجازه مي انديشه. وضعيت مصلحت عمومي است حركت كردند

و براي آن كه . خالت كند و به مخالفت برخيزدگذاري و حكم نمودن كه حق خداوند است د در قانون
بهتر بتوانند اصول و احكام و قوانين اسالم را از واقعيت آن دور سازند و رنگ ديگري به آن بدهند به 

  .  به تشريح آن بپردازند پناه بردندآنكه يكليات ب
  هويت مسلمان

و اين گونه او . مان را مشخص كندها آمده تا هويت مسل ها و روش اسالم با يك سري مفاهيم و برنامه
رساند براي  را از ديگران متمايز و جدا نمايد، و راه درست و شاهراه روشني كه او را به ساحل نجات مي

   :فرمايد خداوند متعال مي. او معين و مشخص گرداند

�ö≅ è% Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6y™ (#þθãã ÷Šr& ’ n< Î) «! $# 4 4’ n?tã >οu��ÅÁt/ O$tΡ r& ÇtΒ uρ  Í_yèt6̈?   )108 :يوسف( �#$
چنـين  (مـن هـم    خوانم و پيروان      با آگاهي و بينش به سوي خدا مي       ) مردمان را ( اين راه من است كه من        :بگو«
  . »)باشند مي

.  نبايد از هيچ چيزي كه متعلق به اخالق و زندگي امت مسلمان است دست كشيد و دور شد،بنابراين
ة مشخصي دارد كه بر پايه ياور تسليم شدن به خدا و بندگي زندگي ما در پرتو رهنمودهاي اسالم شيو

اسالم مانند ديگر اديان نيست، بلكه اسالم براي حفاظت دين و دنيا آمده، . كردن براي او، استوار است
و نيز . اجتماعي و هم به امور اقتصادي پرداخته استمسائل پس اسالم هم به قضاياي سياسي و هم به 

هاي  اما قدرتمند بودن كافران و ضعف مسلمين و نظام. نمايد ميتاري را روشن و رفقضاياي تربيتي 
، باعث شده تا برخي از اند ها تحميل كرده ، و قوانين مخالف با دستور خدا كه كافران بر مسلمانآميزكفر

  :فرمايد خداوند متعال مي. اي غير اسالمي شوند فرزندان مسلمين با كمال جسارت خواستار جامعه

�zΝ õ3ßssùr& Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9 $# tβθäóö7 tƒ 4 ôtΒ uρ ß|¡ômr& zÏΒ «!$# $Vϑ õ3ãm 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩∈⊃∪�  )50 :مائده(  
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  » كند؟ چه كسي نيكوتر از خداوند، نزد اهل تعيين، حكم ميآيا جوياي حكم جاهليت هستند؟ «
 اشتباه خود پي ببرند و قوانين به) يهود و نصارا(ها   و حتي اگر غربيكرده احساس شكست ،رو از اين

ها نيز به همراه آنان  خود را تغيير دهند و قوانين ديگري را جايگزين قوانين فعلي خود نمايند، مسلمان
اينها نيز باري ديگر به همان قوانين روي . دنها به قوانين اول خود برگرد و اگر غربي. چنين خواهند كرد

  . خواهند آورد
  

  حكم الهي

 هر كس بر آيين اسالم نباشد كافر ، دستور تغيير ناپذير خويش چنين حكم نموده است كهخداوند در
اين اساس توحيد است و پيامبران به همين مبعوث . ماند و سزاوار دوزخ است، و براي هميشه در آن مي

ده شده اند، و بهشت و جهنم براي همين آفري ها براي تاكيد بر همين مطالب نازل گشته اند و كتاب شده
و اين اصل ثابتي است . و جهاد به همين هدف مشروع گرديده، و ترازو بر همين اساس خواهد بود. است

هر كس مردم را در مورد اين . پذيرد  در آن هيچ اختالفي ندارند، و عالم و جاهلشان آن را ميانكه مسلمان
هر كسي كه مردم را . خالفت ورزداينكه با آن مچه رسد به . اصل به شك و ترديد بيندازد مسلمان نيست

اندازد، اگر كسي چنين فردي را مسلمان بداند خودش به اتفاق همة  دربارة اين اصل به شك و ترديد مي
  . مسلمين كافر و از دايرة اسالم خارج است

نكه از مسلمات و اصول روشن آ با ،تعجب است كه بايد چنين اصل واضح و روشني را تبيين كرد
 اصطالح  امر يك و كفار فرق گذارده و بيان داشته است كه ايننن و سنت بين مسلماناآقر. باشد مي

اي   هيچ سورهنچو. را يكي از اصول قرار داده است اينو .  اختالف در آن جايز نيستوبوده شرعي 
ن را بيا) كافر(و ) مسلمان(پس قرآن مصداق كلمة . نيست كه در آن قضية اسالم و كفر بيان نشده باشد

 آورده پذيرفته و به عنوان دين انتخاب �فقط دين اسالم را كه محمدكرده، و مسلمان كسي است كه 
  . و كافر كسي است كه ديني غير از اسالم را به عنوان دين برگزيده است. كرده باشد

�tΒ uρ Æ�tG ö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ� .]�	 
���: ��[.  
از مفاهيم  و يكي. »شود اسالم، آييني برگزيند از او پذيرفته نمي) آيين و شريعت(غير از و كسي «

شود و وقتي  و آييني كه باشد كافر شمرده مي داراي هر دين غير مسلمانواضح و روشن اين است كه 
  . رود و مسلمان وقتي بميرد سرانجام او بهشت است بميرد به جهنم مي
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بناميم بلكه او به ) غير مسلمان(ك را با اسم او بناميم، و كافر را نبايد فقط پس اصل اين است كه هر ي
هايي كه خداوند در كتاب خود و در سنت پيامبرش  با نام. اضافه اينكه غير مسلمان است كافر هم هست

  . گردد هاي روي زمين مشخص مي بيان داشته فرق كامل انسان
پس كافر يا يهودي است يا . شوند  مسميات ديگري متفرع مي هر مفهوم و مسمايي مفاهيم و دايرةو از

مسيحي يا بودايي يا هندو، و همه كافرند داراي هر فكري كه باشند كمونيسم يا فراماسون، سكوالريزم، 
  . روند ليبراليسم و امثال آن همه جزو كافران شمار مي

اسالمي است و بين اسالم و كفر ها و ديگران اصل و اساس عقيده و احكام  فرق گذاردن بين مسلمان
   :گويد  و بنابراين خداوند متعال با تاكيد بر اين اصل مي،در وسط چيزي ديگر وجود ندارد

�ö/ä3s9 ö/ä3ãΨƒÏŠ u’ Í< uρ ÈÏŠ ∩∉∪�    )6 :كافرون(  
  . »آيين خودتان براي خودتان، و آيين خودم براي خودم«

. عت اسالمي بيان شده است توافقي نداريمپس ما با كافران مگر به صورت مشخصي كه در شري
 يچون هر چيزي زمان. شود مگر آن كه حقيقت كافر روشن گردد مسلمان و حقيقت آن مشخص نمي

بر تودة مردم گفته  كردن  پس به هنگام حكم. شود كه خودش بيان و ضد آن نيز روشن گردد مشخص مي
توان آن را  و اين حكمي است كه نمي. جود نداردو و كافران، و جز اين چيزي ديگر نانشود كه مسلما مي

و گروه سومي در دنيا غير از آن وجود چون اين حكم يعني اسالم، و اسالم يعني همين، . پشت پا زد
   :فرمايد خداوند متعال مي. ندارد

�uθèδ “ Ï% ©!$# ö/ ä3s) n= s{ ö/ ä3ΖÏϑ sù Ö Ïù% Ÿ2 /ä3Ζ ÏΒ uρ ÖÏΒ ÷σ•Β �  )2 :تغابن(  
  .»اند از شما مؤمن]  گروهى[از شما كافر و ]  گروهى[فريد، آن گاه اوست كه شما را آ«

. شوند  بر آنها اقامه نشده و آغشته به كفر باشند كافر ناميده ميحجتهايي كه در ظاهر  حتي ملت
شود و  شود و اموالشان از دستشان گرفته نمي چون در ظاهر كارشان شبيه كفار است اما با آنها كارزار نمي

به خالف كافران خالصي كه . حجت بر آنها اقامه شودتا آن كه . گردد هايشان هتك نمي متساير حر
 خداوند كسي را كه كار ،بنابراين.  كافر هستند و هم حكماًاًمحجت بر آنها اقامه شده پس آنها هم اس

. يده باشد حجت و دليل به او نرسه گرچطة كفر سقوط كند كافر ناميده است، انجام دهد و در ورآميزكفر
   :فرمايد رو خداوند متعال مي از اين

�÷βÎ) uρ Ó‰tnr& zÏiΒ šÏ. Î�ô³ ßϑ ø9 $# x8u‘$yftFó™$# çν ö Å_r' sù 4 ®Lym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈n= x. «!   )6 :توبه(   � #$
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خداوند چنين . » اگر يكي از مشركان از تو پناه طلبيد او را پناه ده تا كالم خدا را بشنود،)اي پيغمبر(«
يعني تا زماني .  كافر نيستبل از آن كه كالم خدا را بشنود مشرك ناميده است، اما وي حكماًفردي را ق

  . شود كه كالم الهي را نشنيده احكام كافر بر او اجرا نمي
هاي مختلف تبين و  خداوند براي شناخت دشمن از دوست و تشخيص حق و باطل به گونه

  :فرمايد خداوند متعال مي. روشنگري كرده است

�(Èà) tƒ ¨,ysø9 $# ( uθèδ uρ ç� ö� yz t, Î# ÅÁ≈ x- ø9$#�  )57 :انعام(  
  . »است) حق از باطل( جدا كنندة  داوران و و او بهترينكند حق را بيان ميخدا «

و و علت روشنگري . يعني او بهتر از همه بيان نموده و فرق حق و باطل را مشخص كرده است
   :فرمايد توضيح فرق حق و باطل اين است كه مي

�y7 Ï9≡x‹ x. uρ ã≅Å_Áx- çΡ ÏM≈ tƒFψ $# tÎ7 oK ó¡oK Ï9 uρ ã≅‹ Î6y™ tÏΒ Ì ôfßϑ ø9   )55: انعام( �∪∋∋∩ #$
  . » شودآشكاردهيم تا راه گناهكاران  اين چنين آيات را توضيح ميو «

 و چون ايمان. روشن بودن كفر و جنايت و واضح نمودن راه آن و مشخص كردن اهل آن مهم است
باشد، و هر گاه راه ايمان با راهي ديگر  است، و راه ايمان و اهل آن مشخص ميخير واضح و روشن 

خداوند به جملگي اينها حكم كرده و . خواهد داشتبازتاب  شود، و رهروان راه ايمان درهمآميخته و 
  .ناپذير است حكم خداوند تبديل

�ÈβÎ) ãΝ õ3ß⇔ø9 $# �ωÎ) ¬!� )57 :انعام(  
   .»فرمان جز در دست خدا نيست«

ي اندك به اشتباه بروند و تعدادي خواري و ذلت را بپذيرند اين هيچ تاثيري در قاطعيت اگر گروه
  . دستور الهي ندارد

و او تعالي . پذيرند كافر ناميده است  را به عنوان دين نمي�خداوند همه آن كساني را كه دين محمد
   :فرمايد مي

�óΟs9 Çä3tƒ tÏ% ©!$# (#ρã x-x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9 $# tÏ.Î� ô³ ßϑ ø9 $#uρ tÅj3x-Ζ ãΒ 4 ®Lym ãΝ åκ u?Ï? ù' s? èπuΖ Éi@ t7ø9   )1 :هبين( �∪⊆∩ #$
   .»دارند تا دليل روشنى براى آنها بيايد دست از آيين خود برنمى:) گفتند مى(كافران از اهل كتاب و مشركان «

   :فرمايد و مي

�¨βÎ) tÏ% ©!$# (#ρã x-x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# tÏ. Î�ô³ ßϑ ø9 $# uρ ’ Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ? Ïù 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρé& öΝ èδ •�Ÿ° Ïπ−ƒÎ� y9 ø9 $# 

  )6 :هبين(    �∪∌∩
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ن بدون شك بدترين  آنا!ران اهل كتاب و مشركان، جاودانه در ميان آتش دوزخ خواهند ماند كافمسلماً«
  .»ها هستند انسان

  :فرمايد و مي

�¨βÎ) tÏ% ©!$# (#ρã x- x. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6y™ «! $# §ΝèO (#θè?$tΒ öΝ èδ uρ Ö‘$¤- ä. n= sù tÏ- øótƒ ª! $# óΟ çλm; ∩⊂⊆∪ �   )34 :محمد(  
گز خداوند ايشان را هردر حالت كفر بميرند، مردمان را از راه خدا باز دارند و سپس شده،   كافركساني كه«

   .»نخواهد بخشيد

   :فرمايد و مي

�¨βÎ) zƒÏ% ©!$# (#ρã x- x. (#ρ‘‰|¹ uρ tã È≅‹ Î6y™ «!$# (#θ—% !$x© uρ tΑθß™§9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ t ¨t7 s? ãΝßγs9 3“ y‰çλù; $# s9 (#ρ•� ÛØtƒ ©! $# 

$\↔ ø‹ x© äÝ Î6ósãŠy™uρ óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩⊂⊄∪ �    )32 :محمد(  
با آشكار شده شان دارند و بدنبال آن كه هدايت بر اي شوند و مردم را از راه خدا باز مي  كافر ميكساني كه«

) نيك( بلكه خدا كارهاي ،رسانند  كمترين زياني به خدا نمي نه تنهاپردازند، هرگز پيغمبر به مخالفت و دشمني مي
  . »گرداند سود مي ايشان را هم باطل و بي

  :فرمايد و مي

�¨βÎ) tÏ% ©!$# (#ρã x- x. (#θè?$tΒ uρ öΝ èδ uρ Ö‘$¤- ä. n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ ôÏΒ ΝÏδ Ï‰ ymr& â ö≅ÏiΒ Ä⇓ö‘ F{ $# $Y6yδ sŒ Èθs9 uρ 3“ y‰tG øù$# ÿÏµÎ/ 3 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& óΟ ßγs9 ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& $tΒ uρ Ν ßγs9 ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈ ¯Ρ  ∩⊇∪�      )91 :عمران آل(  

بتواند براي باز خريد (بندند، اگر زمين پر از طال باشد و  ورزند و با كفر از دنيا رخت بر مي كساني كه كفر مي«
عذاب دردناكي براي ايشان . از هيچ كدام از آنان پذيرفته نخواهد شد  به عنوان فديه بپردازند هرگزآن را) خود

   .»است و ياوري ندارند

  :فرمايد و مي

�¨βÎ) šÏ% ©!$# (#ρãx- x. šχ ÷ρyŠ$oΨ ãƒ àM ø)yϑ s9 «!$# ç� t9 ø.r& ÏΒ öΝ ä3ÏFø) ¨Β öΝà6 |¡à-Ρ r& øŒ Î) šχ öθtã ô‰ è? ’ n< Î) Ç≈ yϑƒM} $# 

šχρã à- õ3tG sù ∩⊇⊃∪  �   )10 :غافر(  
 خودتان بر خويشتن خشمگينيد بر شما خشمگين آنكه خدا بيش از شوند كه قطعاً كافران صدا زده مييقيناً «

  .»گرفتيد  راه كفر در پيش ميليشديد و به سوي ايمان فرا خوانده مياست، چرا كه 

ر و خوبي را براي اين امت دوست  خي، اهل كتاب و غيره:و خداوند بيان نموده كه كافران از قبيل
   :فرمايد ندارند و مي
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�$̈Β –Šuθtƒ šÏ% ©!$# (#ρã x- x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# Ÿωuρ tÏ.Î� ô³ çR ùQ $# βr& tΑ ¨”t∴ãƒ Ν à6 ø‹ n= tæ ôÏiΒ 9�ö� yz ÏiΒ öΝà6 În/  :بقره( � ‘§

105(  

   .»شما نازل گردددايتان بر دارند خير و بركتي از جانب خ كافران اهل كتاب و مشركان، دوست نمي«

  
  مخواهيم ثابت كني آنچه مي

 بر آن اجماع نموده و از ضروريات دين، و اصل اعتقادي ن از جمله اموري كه مسلمانا،نخست اينكه
 روي زمين هيچ دين راستيني كه در چهارچوب آن خداوند بندگي : اين است كهرود، به شمار مياسالم 

هاي  بخش آيين و خداوند اسالم را به عنوان آخرين دين و پايان. ده استشود جز دين اسالم باقي نمان
  . الهي فرستاده است

�tΒ uρ Æ�tG ö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íοt Åz Fψ $# zÏΒ zƒÌ Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪� .]�	 
���: ��[.  
خرت از زمرة شود و او در آ ني برگزيند از او پذيرفته نمياسالم، آيي) آيين و شريعت(و كسي كه غير از «

   .»زيانكاران خواهد بود

اند از  هايي كه قبل از آن نازل شده و اينكه قرآن آخرين كتابي است كه خداوند نازل فرموده و كتاب
هاي ديگر دستخوش  و همچنين كتاب. اند  بوسيله قرآن منسوخ گرديده، همه، تورات و انجيل؛قبيل

و اين فقط . اند، و حال آنكه حفاظت از قرآن را خداوند خودش به عهده گرفته است حريف قرار گرفتهت
كرد جز قرآن باقي   كه در قالب آن بتوان خدا را بندگي هيچ كتاب آسماني،رو از اين. ويژگي قرآن است

  :فرمايد خداوند متعال مي. نمانده است

 �!$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) |=≈ tG Å3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 š÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ É=≈ tG Å6 ø9$# $·Ψ Ïϑ ø‹ yγãΒ uρ Ïµø‹ n= tã ( Νà6 ÷n$$sù 

Ο ßγoΨ ÷@ t/ !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6®Ks? öΝ èδu !# uθ÷δ r& $£ϑ tã x8u !% ỳ zÏΒ Èd,ysø9   )48 :مائده(  � 4 #$

 و شاهد ،پيشين) آسماني(هاي   كتابكننده ، و تصديقا نازل كرديم كه مالزم حقكتاب ر) اي پيغمبر(و بر تو «
 خدا بر تو نازل كرده استآنچه آنهاست پس ميان آنان بر طبق ) اصول مسائل(و حافظ ) بر صحت و سقم(

   .» پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان از حق و حقيقتي كه براي تو آمده است روي مگردانداوري كن و با

   :گويد يو در مورد خصوصيت قرآن م

�$̄Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çµs9 tβθÝà Ï-≈ ptm: ∩∪   �  )9 :حجر(  

  . »باشيم  و خود پاسدار آن ميفرو فرستاده،ما خود قرآن را «

   :فرمايد مياند   كه تورات و انجيل دستخوش تحريف قرار گرفته و كم و زياد شدهو پيرامون اين
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�$yϑ Î6sù ΝÍκ ÅÕø) tΡ öΝ ßγs)≈ sV‹ ÏiΒ öΝßγ≈ ¨Ζ yès9 $oΨ ù= yèy_uρ öΝßγt/θè= è% Zπu‹ Å¡≈ s% ( šχθèùÌh pt ä† zΟ Î= x6 ø9 $# tã ÏµÏèÅÊ# uθ̈Β   (#θÝ¡nΣ uρ $yà ym 

$£ϑ ÏiΒ (#ρã Ïj. èŒ ÏµÎ/ 4 Ÿωuρ ãΑ#t“ s? ßìÎ= ©Ü s? 4’ n?tã 7πoΨ Í←!% s{ öΝ åκ÷] ÏiΒ �ωÎ) Wξ‹ Î= s% öΝåκ ÷] ÏiΒ ( �  )13 :مائده(  

ها را از رحمت خويش دور ساختيم و دلهاى آنان را سخت و سنگين نموديم شكنى، آن ولى بخاطر پيمان«
كنند و بخشى از آنچه را به آنها گوشزد شده بود، فراموش كردند و هر  را از موردش تحريف مى) خدا(سخنان 

   .»)كه خيانكار نيستند( شوى، مگر عده كمى از آنان از آنها آگاه مى) تازه(زمان، از خيانتى 

  :مايدفر و مي

�×≅÷ƒuθsù tÏ% ©# Ïj9 tβθç7 çFõ3tƒ |=≈tG Å3ø9 $# öΝÍκ‰Ï‰ ÷ƒr' Î/ §ΝèO tβθä9θà) tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρç� tIô±uŠ Ï9 ÏµÎ/ $YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒuθsù Ν ßγ©9 

$£ϑ ÏiΒ ôMt6tG Ÿ2 öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& ×≅ ÷ƒuρuρ Νßγ©9 $£ϑ ÏiΒ tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩∠∪    �  )79 :بقره(  

از جانب خدا ) توراتي است كه( اين :گويند نويسند و آنگاه مي كه كتاب را با دست خود ميواي براي كساني «
 !نويسند  واي بر آنان چه چيزهايي را با دست خود مي!را بفروشند) ها تحريف شده(آمده است تا به بهاي كمي آن 

   »!آورند  چنگ ميبه حالشان به سبب آنچه بهو واي 

  :فرمايد و مي

�¨βÎ) uρ óΟ ßγ÷Ζ ÏΒ $Z)ƒÌ x- s9 tβ…âθù= tƒ Ο ßγtFt⊥ Å¡ø9 r& É=≈ tFÅ3ø9 $$Î/ çνθç7 |¡óstG Ï9 zÏΒ É=≈ tG Å6 ø9$# $tΒ uρ uθèδ š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# 

šχθä9θà) tƒuρ uθèδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «! $# $tΒ uρ uθèδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# tβθä9θà) tƒuρ ’ n?tã «! $# z> É‹s3ø9 $# öΝèδ uρ tβθßϑ n= ôètƒ ∩∠∇∪�   

  )78 :عمران آل(
پيچند و آن را دگرگون  زبان خود را مي) خدا(ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خواندن كتاب و در «
و . نيست) خدا( در حالي كه از كتاب !است) خدا(از كتاب ) خوانند آنچه را كه مي(كنند تا شما گمان بريد  مي
بندند و حال آن  است و به خدا دروغ ميخدا نيامده است و با اينكه از سوي ) نازل شده( آن از نزد خدا :گويند مي
   .»)گويند كه دروغ مي(دانند  ه ميك

و . هاي گذشته چيز درست و صحيحي مانده باز هم بوسيله اسالم منسوخ گرديده است و اگر در كتاب
 را ديد كه �  وقتي عمر�پيامبر.  نداشت�بود راهي جز پيروي از محمد  زنده مي�اگر موسي

اي پسر « : خشمگين شد و فرمودودنوشته شده بقسمتي از تورات رد كه در آن اي در دست دا صحيفه
بود جز  اگر برادرم موسي زنده ميام؟  آيا آيين شفاف و روشن برايتان نياوردهداري؟   آيا تو شك،خطاب

  . »توانست بكند اطاعت از من چيزي نمي
و هر كسي از . ندرمي را نداپس هيچ كسي از اهل كتاب و ديگران حق بيرون رفتن از شريعت اسال

  . شريعت اسالمي بيرون رود كفر ورزيده و سزاوار عذاب هميشگي است



12 وحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيد

سوگند به كسي كه جان محمد در دست « : فرمود�در صحيح مسلم روايت شده است كه پيامبر
 ام ايمان اوست، هر كس از اين امت يهودي باشد يا مسيحي اگر دعوت مرا بشنود، و به آنچه من آورده

 پس وقتي در مورد اهل كتاب كه آنها امتي داراي كتاب هستند .»نياورد و بميرد، از زمرة دوزخيان است
  . به طريق اولي در صورت ايمان نياوردن به پيامبر سزاوار دوزخ خواهند شدديگران . دستور چنين است

يامبر است همان طور  آخرين پ�خواهيم ثابت كنيم اين است كه پيامبر ما محمد و مطلبي ديگر كه مي
  :فرمايد كه خداوند متعال مي

�$̈Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$t/ r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yz uρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# 3 t �  )40 :احزاب(  

   ».هيچ يك از مردان شما نبوده و بلكه فرستادة خدا و آخرين پيغمبران است) نسبي(محمد پدر «

 در زمان �و اگر پيامبر.  ناسخ شريعت آنهاست� گرفته كه بعثت محمدپيمانز همه پيامبران خداوند ا
هيچ كسي سزاوار  �و بعد از پيامبر. كردند  پيروي مي�شد آنان از ايشان هر كدام از آنها مبعوث مي

  . اطاعت نيست
   :فرمايد خداوند متعال مي

�øŒ Î) uρ x‹ s{r& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# !$yϑ s9 Ν à6 çG ÷@ s?#u ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7πyϑ õ3Ïmuρ ¢ΟèO öΝ à2u !% ỳ ×Αθß™u‘ ×−Ïd‰ |Á•Β $yϑ Ïj9 

öΝ ä3yètΒ £ãΨ ÏΒ ÷σçG s9 ÏµÎ/ …çµ̄Ρ ã ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟè? ö‘ t ø% r&u ôΜè? õ‹ s{r&uρ 4’ n?tã öΝ ä3Ï9≡sŒ “ Ì ô¹ Î) ( (#þθä9$s% $tΡ ö‘ t ø% r& 4 tΑ$s% (#ρß‰ pκô− $$sù O$tΡ r&uρ 

Ν ä3yètΒ zÏiΒ tÏ‰ Îγ≈ ¤±9   )81 :عمران آل(   � ∪⊆∇∩ #$

گرفت كه چون ) و پيروان آنان(پيغمبران ) يكايك(هنگامي را كه خداوند پيمان موكد از ) به خاطر آوريد(«
كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و آنچه را كه با خود داريد تصديق نمايد، بايد بدو ايمان 

 :د؟ گفتندياقرار داريد و پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفت) دين موضوعب( آيا :گفت. بياوريد و وي را ياري دهيد
   .» و من هم با شما از زمرة گواهانم پس گواه باشيد؛گفت. اقرار داريم

بودند بايد بر طبق   يا بعد از او مي� اگر در زمان محمد،�  موسي و عيسي؛پس پيامبران خدا
بود  ر بيان شد آمده است كه اگر برادرم موسي زنده ميت در حديثي كه پيش. كردند شريعت او حكم مي

 خواهد بود �كند پيرو محمد  وقتي در آخر الزمان نزول مي�و عيسي. راهي جز اطاعت از من نداشت
  . و طبق شريعت محمدي حكم خواهد كرد

  :فرمايد خداوند متعال مي

�tÏ% ©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™§9 $# ¢ É<̈Ζ9$# ¥_ÍhΓ W{ $# “ Ï% ©!$# …çµtΡρß‰ Ågs† $¹/θçG õ3tΒ öΝ èδ y‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM} $# uρ�   

  )157 :اعراف(                    
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داند و  خواندن و نوشتن نمي(پيغمبر امي كه ) خدا محمد مصطفي(كنند از فرستادة  كساني كه پيروي مي«
  .»يابند ر تورات و انجيل نگاشته ميد) وصف او را

   :فرمايد مي خداوند متعال ،ده و رسالت او براي همه است براي همه مردم مبعوث ش�محمد

�!$tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ö‘ r& �ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï±o0 #\ƒÉ‹ tΡ uρ �   )28 :سبأ(  

   .»دهنده باشي رسان و بيم م تا مژدهاي مردمان فرستادهما تو را براي جملگي «

   :فرمايد و مي

�ö≅è% $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤÎ) ãΑθ ß™u‘ «!$# öΝà6ö‹ s9 Î) $ ·èŠÏΗsd �   )158 :اعراف(  

   ».من فرستادة خدا به سوي جملگي شما هستم!  اي مردم:وگب!) اي پيغمبر(«

پرستان و  يكي از اصول بزرگ و مهم اسالم اين است كه بايد به كافر بودن يهوديان و مسيحيان و بت
بايستي باور داشت و . اشت و آنها را كافر ناميداند باور د نگرويده) اسالم (�همه كساني كه به دين محمد

اند و در آن  دشمنان خدا و پيامبرش و مومنان هستند، و آنها بدترين مردم، و از زمرة دوزخيانكه آنان 
  :فرمايد خداوند متعال مي. جاودانه خواهند بود

�óΟs9 Çä3tƒ tÏ% ©!$# (#ρãx- x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3ø9$# tÏ. Î� ô³ ßϑ ø9$# uρ tÅj3x-Ζ ãΒ 4 ®Lym ãΝ åκu? Ï? ù's? èπuΖ Éi@ t7 ø9   )1 :بينه(   �∪⊆∩ #$
   .» براى آنها بيايددارند تا دليل روشنى دست از آيين خود برنمى:) گفتند مى(كافران از اهل كتاب و مشركان «

   :فرمايد و مي

�¨βÎ) tÏ%©! $# (#ρã x-x. ôÏΒ È≅÷δr& É=≈tG Å3ø9$# tÏ. Î�ô³ßϑ ø9$#uρ ’Îû Í‘$tΡ zΟ ¨Ψyγy_ tÏ$ Î#≈yz !$ pκ?Ïù 4 y7Í× ¯≈ s9'ρé& öΝ èδ •� Ÿ° Ïπ −ƒÎ� y9ø9$# ∩∉∪�    

  )6 :بينه(  

رين  آنان بدون شك بدت:افران اهل كتاب و مشركان جاودانه در ميان آتش دوزخ خواهند ماندك«
   .»ها هستند انسان
ه جانم در دست سوگند به كسي ك« : فرمود�كند كه پيامبر و مسلم در صحيح خود روايت مي ـ

اوست، هر كس از اين امت يهودي باشد يا مسيحي اگر دعوت مرا بشنود و بميرد بدون آن كه به آنچه 
  . »ام ايمان آورده باشد از دوزخيان است من آورده
ند، اند كافر ندا  را نپذيرفته�رو هر كس يهوديان و مسيحيان و همه كساني را كه شريعت محمد از اين

چون آنچه را كه به صورت تواتر در كتاب و سنت آمده تكذيب كرده و اصول . ودش خودش كافر مي
  . تواند باشد نقض كرده است اسالم را كه جز بر پايه آن استوار نمي
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كه  دوم اينكه آنچه كه گذشت اصول و كليات اعتقادي اسالم هستند، پس دعوت دادن به آنچه
 است كه آميزشود، دعوتي كفر ناميده مي) هم آميختن ادياندر (، يا )تقارب بين اديان(يا ) وحدت اديان(

و اين دعوت ريشه در . خواند شكند، و مسلمين را به ارتدادي فراگير مي آن را در هم ميهاي  اسالم و پايه
  :فرمايد خداوند متعال مي. ميان اهل كتاب دارد و خواسته آنهاست

�yŸωuρ tβθä9# t“ tƒ öΝä3tΡθè= ÏG≈ s) ãƒ 4 ®Lym öΝ ä.ρ–Š ãtƒ tã öΝ à6 ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tG ó™$# 4 �  )217 :بقره(  

   .» از آيينتان برگرداننددر صورت توان شما راپيوسته با شما خواهند جنگيد تا «

  :گويد و مي

�(#ρ–Šuρ öθs9 tβρã à- õ3s? $yϑ x. (#ρã x- x. tβθçΡθä3tFsù [ !# uθy™ (�                )89 :نساء(  

   .»مساوي شويد) در كفر با ايشان( و اند گونه كه خود كافر شده كافر شويد همانشما ان دوست دارند كه نآ«

هاي روي  ها از چيره شدن بر جهان اسالم نااميد شدند و ديدند كه برخالف ساير ملت وقتي غربي
 اي محكم و استوار است و اند، امت اسالمي داراي عقيده فرود آوردهزمين كه در برابر آنها سر تسليم 

و پي بردند كه . دارد همين عقيدة محكم و استوار اسالمي آنها را از رسيدن به اهداف شومشان باز مي
  . هاي مسلمين كاري بس دشوار است بيرون كشيدن اسالم از دل

خواهند ذوب  بين برود، و در آنچه آنها مي  ازمسلمينها و قوت اعتقادي  پس براي آن كه صالبت دل
 معروف و منكر، ،دانند وقتي بين اسالم و كفر، حق و باطل آنها مي. ن را سر دادندنداي وحدت اديا. شود

 ءبرا وء آنگاه مفاهيمي از قبيل وال. و ظلم و عدالت، فرقي نباشد، و سد تنفر مسلمين از كفار شكسته شود
زي است و اين آن چي. و جهاد و جنگيدن براي اعالي كلمه خدا، باقي نخواهند ماند) دوستي و دشمني(

برا جهاد كه در شريعت ثابت و ماندگار  و  از ترس عقيده والء،بنابراين. خواهند كه آنها از مسلمين مي
  :فرمايد و حال آن كه خداوند مي. دهند است دعوت تقريب بين اديان را سر مي

�(#θè=ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ Ì Åz Fψ$# Ÿωuρ tβθãΒ Ìh pt ä† $tΒ tΠ §ym ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρ Ÿωuρ 

šχθãΨƒÏ‰ tƒ tÏŠ Èd,ysø9 $# zÏΒ šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9 $# 4 ®Lym (#θäÜ÷èãƒ sπtƒ÷“ Éfø9 $# tã 7‰ tƒ öΝèδ uρ šχρã Éó≈ |¹ ∩⊄∪�   

  )29 :توبه( 

اش تحريم  ه خدا و فرستادهبا كساني از اهل كتاب كه نه به خدا، و نه به روز جزا ايمان دارند و نه چيزي را ك«
نهند و يا  اسالم را گردن مي(پذيرند، پيكار و كارزار كنيد تا زماني كه  دانند و نه آئين حق را مي اند حرام مي كرده
   .»پردازند  را ميخاضعانه به اندازه توانايي جزيه) اينكه

  :فرمايد و مي
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�(#θè=ÏG≈ s% uρ šÅ2Î� ô³ ßϑ ø9 $# Zπ©ù!% x. $yϑ Ÿ2 öΝ ä3tΡθè= ÏG≈s) ãƒ Zπ©ù!$Ÿ2 4 (#þθßϑ n= ÷æ$# uρ ¨βr& ©!$# yìtΒ tÉ)−G ãΚ ø9 $# ∩⊂∉∪ �     
  )36 :توبه( 

خدا با ) ف و ياريلط(و بدانيد كه جنگند،  با همه مشركان بجنگيد همان گونه كه آنان جملگي با شما مي«
  .»پرهيزگاران است

چون وحدت اديان با  ،ستاگر مسلماني به وحدت يا تقريب بين اديان دعوت بدهد مرتد شده ا
تورات و ( و اين قضيه مسلم را كه قرآن ناسخ همه كتابهاي پيش از خود بودهاصول اعتقادي متضاد 

اين مسئله را كه اسالم همه دهد  و كسي كه اين دعوت را مي. كند  تكذيب مي،است) انجيل و غيره
 كفر و شرك ورزيدن به خدا راضي انگارد و به هاي پيش از خود را نسخ نموده، باطل و پوچ مي آيين
  . است
  

  ها  شبهات و روشنگري

ي از ملحداني كه به گمان خود، داراي سعه صدر و عض اديان، و ب گران به تقريب بين برخي از دعوت
 شبهاتي - نگارندا  آنها در حقيقت در شمار ملحداني هستند كه كتاب و سنت را، دروغ مي-   هستندحتسام

كه اي از مردم  اما از آن جا كه ممكن است به اذهان پاره. ه هيچ اثري بر مومن نداردكنند، ك را مطرح مي
  . فع كنيمدبر آن شديم تا اين شبهات را فهمند سرايت كند،  كتاب و سنت را خوب نمي

   : خداوند فرموده است،گويند اول اينكه مي

�tΒ uρ Æ�tG ö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íοt Åz Fψ $# zÏΒ zƒÌ Å¡≈ y‚ø9   )85 :عمران آل( .�∪∋∇∩ #$

شود و او در آخرت از زمرة  از او پذيرفته نمياسالم، آييني برگزيند، ) آيين و شريعت(و كسي كه غير از «
   .» خواهد بودزيانكاران

 آنها در مورد كلمة اسالم در بسياري از.  هر آييني كه باشد تسليم خدا گرددفرد برو اسالم يعني اينكه 
 اسالم دين خدا و :گويند مي.  به زبان نياورده است آن راكه هيچ مسلمانياند،  اين آيه كريمه مطالبي نوشته

گرچه كلمة اسالم در اينجا شامل .  تسليم آفرينندة جهان نمايد،دين كسي است كه خودش را همه تن
همان . شود، اما فقط منحصر به آنها نيست ا خود آورده مي ب�مسلمين و پيروان رسالتي كه محمد پيامبر

   : كهطور كه در دو آيه قبل از اين آيه بيان شده است

�u�ö� tósùr& ÇƒÏŠ «!$# šχθäóö7 tƒ ÿ… ã&s!uρ zΝn= ó™r& tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ä⇓ö‘ F{ $# uρ $Yã öθsÛ $\δ ö Ÿ2uρ Ïµø‹ s9 Î) uρ šχθãèy_ö ãƒ 

∩∇⊂∪   ö≅ è% $̈Ψ tΒ#u «! $$Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& $uΖ øŠn= tã !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n?tã zΝŠÏδ≡t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ t,≈ ysó™Î) uρ šUθà) ÷ètƒuρ ÅÞ$t7 ó™F{ $# uρ !$tΒ uρ 



16 وحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيد

u’ ÎAρé& 4 y›θãΒ 4 |¤Š Ïã uρ šχθ–Š Î;̈Ψ9 $# uρ ÏΒ öΝÎγÎn/ §‘ Ÿω ä−Ìh x- çΡ t ÷t/ 7‰ymr& óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ ßóstΡ uρ … çµs9 tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∇⊆∪   tΒ uρ Æ�tG ö;tƒ u� ö� xî 

ÄΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’Îû ÍοtÅz Fψ $# zÏΒ zƒÌ Å¡≈ y‚ø9   )85-83 :عمران آل(    �  ∪∋∇∩ #$

ها و زمينند از روي اختيار يا از روي  ؟ ولي آنان كه در آسمان)كه اسالم است(جويند  آيا جز دين خدا را مي«

چه بر ما و بر  بگو ايمان داريم به خدا و بدان. شوند اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او باز گردانده مي
نازل شده ) گانه يعقوب دوازدهيعني فرزندان و نوادگان (وب و اسباط و اسحاق و يعقابراهيم و اسماعيل 

ميان هيچ . چه به موسي و عيسي و سائر پيغمبران از سوي پروردگارشان داده شده است است، و بدان
خالصانه و خاشعانه تسليم ) وسيله بدين(گذاريم و ما  تفاوت نمي) در ايمان بديشان(يك از پيغمبرانش 

خرت شود، و او در آ اسالم، آييني بر گزيند، از او پذيرفته نمي) آيين و شريعت( كه غير از و كسي. اوييم
   .»از زمره زيانكاران خواهد بود

دارد كه اسالم و مسلمين فقط به طور انحصاري، بر پيروان   آيات متعددي بيان مي،گويند و مي
  . شود  اطالق نمي�محمد

  :فرمايد مانند اينكه خداوند مي

�øŒ Î) tΑ$s% …ã&s! ÿ…çµš/ u‘ öΝ Î= ó™r& ( tΑ$s% àM ôϑ n= ó™r& Éb> t Ï9 tÏϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊇⊂⊇∪  4 œ» uρuρ !$pκ Í5 ÞΟ↵Ïδ≡t ö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θà) ÷ètƒuρ ¢ Í_t6≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# 

4’ s∀ sÜô¹ $# ãΝä3s9 tÏe$!$# Ÿξsù £è?θßϑ s? �ωÎ) Ο çFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ ÷Πr& öΝçGΨ ä. u!# y‰ pκà− øŒ Î) u� |Ø ym z>θà) ÷ètƒ ßNöθyϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$s% 

Ïµ‹ Ï⊥ t7Ï9 $tΒ tβρß‰ ç7 ÷ès? .ÏΒ “ Ï‰÷èt/ (#θä9$s% ß‰ ç7÷ètΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í←!$t/# u zΟ↵Ïδ≡t ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ t,≈ ysó™Î) uρ $Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïn≡uρ 

ßøtwΥuρ … ã&s! tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊂⊂∪�                                 )133-131 :بقره(  

 خالصانه تسليم :گفت. وش) حق(م يتسل) به يگانگي خدا اقرار كن و (:آنگاه كه پروردگارش بدو گفت«
هر . نوة او نيز چنين كرد(و ابراهيم فرزندان خود را به اين آيين سفارش كرد، و يعقوب . پروردگار جهانيان گشتم

پس . را براي شما برگزيده است) توحيدي اسالم( خداوند، آيين ! اي فرزندان من:)كدام به فرزندان خويش گفتند
 آن هنگامي كه به فرزندان خود ؟رگ يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديدآيا هنگامي كه م. جز به مسلماني نميريد

 خداي تو، خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه :پرستيد؟ گفتند  پس از من چه چيز را مي:گفت

  .»د يگانه است و ما تسليم او هستيمخداون
   :فرمايد و مي

�$tΒ tβ% x. ãΝŠÏδ≡t ö/Î) $wƒÏŠθåκ u‰ Ÿωuρ $|‹ ÏΡ#u� óÇ nΣ Å3≈ s9 uρ šχ% x. $Z-‹ ÏΖym $Vϑ Î= ó¡•Β $tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ. Î�ô³ ßϑ ø9 $# ∩∉∠∪�    

  )67 :عمران آل(

   .»ودخدا بود، و از زمرة مشركان نب) فرمان (فرمانبردار و حقگرا بلكهابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي، «



  وحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيد

 

17

�* !$£ϑ n= sù ¡§ymr& 4†|¤Š Ïã ãΝ åκ÷] ÏΒ t ø- ä3ø9$# tΑ$s% ôtΒ ü“ Í‘$|ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š^$s% šχθ•ƒÍ‘# uθysø9 $# ßøtwΥ â‘$|ÁΡ r& «! $# 

$̈Ψ tΒ# u «!$$Î/ ô‰yγô© $# uρ $̄Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∈⊄∪ �                                 )52 :عمران آل(  

 ما : كيست كه ياور من به سوي خدا گردد؟ حواريون گفتند: گفتبه كفرشان پي برد،هنگامي كه عيسي «
   .» هستيمفرمانبردارگواه باش كه ما مخلص و ) تو نيز(ايم؛ و   به او ايمان آورده:اوران خدائيمي

  :فرمايد و مي

�øŒ Î) uρ àM ø‹ ym÷ρr& ’ n< Î) z↵ÎiƒÍ‘# uθysø9 $# ÷βr& (#θãΨÏΒ# u †Î1 ’ Í<θß™t Î/ uρ (#þθä9$s% $̈Ψ tΒ# u ô‰ pκô− $# uρ $oΨ ¯Ρ r' Î/ tβθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩⊇⊇⊇∪ �   

  )111 :همائد(

آنان . (ايمان بياوريد) عيسي( من و فرستادةواريون الهام كردم كه به من حآنگاه را كه به ) خاطرنشان ساز(و «
   .» هستيمفرمانبردار گواه باش كه ما مخلص و )!پروردگارا( ايمان آوردايم و :گفتند) پذيرفتند و

چنان كه آيات مذكور . اند هزيست ها پيش از پيامبر مي شود كه قرن مي  مسلمان شامل اقوامي:گويند مي
  . دارند بيان مي
  

  پاسخ به اين شبهه 

 پيروي � از دين تحريف نشدة موسي و عيسي�يهوديان و مسيحياني كه قبل از آمدن محمد
وجودي ندارند، و همچنين وجود چنان كساني امكان اما امروز آنها . شوند اند، مسلمان ناميده مي كرده
و براي هيچ كس . اند يان كالم خدا را تحريف كرده و به او شرك ورزيدهچون يهوديان و مسيح. ندارد

 اند عمل  در قالب تورات و انجيل از سوي خدا آورده�ممكن نيست كه به قوانيني كه موسي و عيسي
اند، و اين يك امر قطعي و مسلم  شدهصريح كتاب و سنت تحريف زيرا تورات و انجيل طبق . نمايد
  .  ترديد افكني نمايد كافر استو هر كس در آن. است

باشند، پس اينها به اتفاق مسلمين   پسر خداست؛ مسيحيان قايل به تثليث مير عزي:گويند يهوديان مي
بر كافر ناميدن علماء  :گويد مي» 119مراتب االجماع ص «م در كتاب زحگونه كه ابن  همان. كافرند

  . اند آنها اختالف نمودهيهوديان و مسيحيان اتفاق كرده، و در شرك ناميدن 
اند و  هر كس بر اين باور باشد كه گروهي از يهوديان و مسيحيان بر آيين تحريف نشده باقي مانده

او اين را كه شريعت محمدي ناسخ اديان پيش از . فقط برخي از آنها بر آيين تحريف شده هستند
  . خودست، تكذيب كرده است

مدي وجود ندارد، و هر كس بگويد كه در اين زمان يهوديان و بايد دانست كه اسالمي به جز آيين مح
چنين فردي بايد بداند كه فراگير . اند  به آن دعوت داده�بر آييني هستند كه موسي و عيسيمسيحيان 
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بودن رسالت و ناسخ بودن آن، و نصوص قرآن و سنت را كه تحريف شدن تورات و انجيل را ثابت 
  . كاري به اتفاق همه كفر است و چنين ، تكذيب كردهكند، مي

�ô‰s)s9 t x-Ÿ2 šÏ% ©! $# (#þθ ä9$ s% YχÎ) ©!$# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# ß ø⌠$# zΟtƒ óXtΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡yϑ ø9$# û Í_ t7≈tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# ’În1u‘ 

öΝ à6−/ u‘ uρ ( … çµ ¯ΡÎ) tΒ õ8Î� ô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ ym ª!$# Ïµ ø‹n= tã sπ ¨Ψyfø9$# çµ1uρù'tΒuρ â‘$̈Ψ9$# ( $ tΒuρ šÏϑ Î=≈ ©à=Ï9 ôÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪� )72 :مائده(  
عيسي گفته ) در صورتي كه خود. ( خدا همان مسيح پسر مريم است:گويند  كه ميكافرند كساني ،گمان بي«
س انبازي گمان هر ك بي.  خداي يگانه را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است!اي بني اسرائيل :است

) آتش(و جايگاه او ) نهد و هرگز به بهشت گام نمي. (براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده است
   .»و ستمكاران يار و ياوري ندارند. دوزخ است

�ÏM s9$s% uρ ßŠθßγu‹ ø9 $# í÷ƒt“ ãã ß ø⌠ $# «! $# ÏM s9$s% uρ “ t≈ |Á̈Ψ9 $# ßxŠ Å¡yϑ ø9 $# Ú∅ö/ $# «! $# ( š�Ï9≡sŒ Ο ßγä9 öθs% óΟ ÎγÏδ≡uθøùr' Î/ ( 
šχθä↔ Îγ≈ ŸÒãƒ tΑöθs% tÏ% ©!$# (#ρã x- Ÿ2 ÏΒ ã≅ ö6s% 4 ÞΟ ßγn= tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθà6 sù÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪  �    )30 :توبه(  

اين سخني است كه آنان .  مسيح پسر خدا است:گويند  پسر خدا است و ترسايان مير عزي:گويند مييهوديان «
 خداوند كافران را نفرين و نابود كند .كافران پيش از آنها شبيه استآنان به گفتار ) راين گفتا (،گويند به زبان مي

   »!شوند؟ بازداشته مي) گردند و از حق با وجود اين همه روشني بدور مي(چگونه 

نشينان خود را به خدايي  يرآميز يهوديان و مسيحيان اين است كه آنها علما و د و يكي از كارهاي كفر
   :دان گرفته

�(#ÿρä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$t6ômr& öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «! $# yx‹ Å¡yϑ ø9 $#uρ š∅ö/ $# zΝ tƒö tΒ !$tΒ uρ (# ÿρã ÏΒ é& �ωÎ) (# ÿρß‰ç6÷èu‹ Ï9 $Yγ≈ s9 Î) 

# Y‰Ïm≡uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) uθèδ 4 … çµoΨ≈ ysö7 ß™ $£ϑ tã šχθà2Ì ô±ç„ ∩⊂⊇∪ �                 )31 :توبه(  

ترسايان افزون بر (اند  رفتهگ خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي برو ترسايان عالوه يهوديان «
 جز ، تنها خداي يگانه را بپرستند و بس: كهدستور داده شدهبديشان . شمارند مسيح پسر مريم را نيز خدا مي )آن

   .»دهند يشان آنها را انباز قرار مياورزي و چيزهايي است كه  خدا معبودي نيست و او پاك و منزه از شرك

 �و با محمد. شود  اطالق مي� تا بعثت محمد�اسالم بر همه يكتاپرستان و موحدان از زمان نوح
چون او . هر كس با اين امر مخالفت نمايد مسلمان نيست. اند هاي گذشته منسوخ گرديده همه شريعت

وي از يكي از اصول اسالم كه بدون آن اسالمي پير وجوب  وكلي بودن رسالت پيامبر و ختم نبوت او،
  . كند را انكار و تكذيب ميماند،  نمي

�tΒ uρ Æ�tG ö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íοt Åz Fψ $# zÏΒ zƒÌ Å¡≈ y‚ø9   )85: عمران آل( .�∪∋∇∩ #$
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شود، و او در آخرت از زمرة  يند، از او پذيرفته نمي اسالم، آييني بر گز)آيين و شريعت(و كسي كه غير از «
  . »زيانكاران خواهد بود

به طور قطع بيان  �پيامبر اكرمزيرا ، نه ديگر اديان تنها دين حق اسالم است �بعد از بعثت محمد
 خواه اهل كتاب باشد،. داشته كه هر كس به او ايمان نياورده و از او پيروي نكند، از زمرة دوزخيان است

هر كس خبر رسالت مرا « :فرمود �كند كه پيامبر  روايت مي� مسلم از ابو هريره. خواه كسي ديگر باشد
ن نياورده باشد، از ام ايما بشنود، چه يهودي باشد چه مسيحي، اگر بميرد و به آنچه من با آن مبعوث شده

   .»اهل دوزخ است
اعالم   پذيرد، قاطعانه  ه عنوان دين نمي را ب�اين حديث كافر و جهنمي بودن كسي را كه دين محمد

  . شود يهود و نصارا هستند و اولين كساني كه اين حديث آنان را شامل مي. دارد مي
  :فرمايد و مي.  فرمان داده است� محمد، راه پيامبرشپيروي ازخداوند به 

�¨βr&uρ # x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $VϑŠ É) tG ó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨? $$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ç6(¡9 $# s−§ x- tG sù öΝ ä3Î/ tã Ï&Î#‹Î7 y™ �    )153 :انعام(  

هاي  از آن پيروي كنيد و از راه. اه مستقيم من استر )ام كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كرده(اين راه «
   .»سازد پراكنده مي) منحرف و(ه خدا پيروي نكنيد كه شما را از را) ام باطلي كه شما را از آن نهي كرده(

 هر كس كه با او مخالفت ورزد به جهنم تهديد شده است، در صحيح بخاري روايت شده كه و
 چه كسي اباء :گفته شد. شوند، مگر كسي كه اباء ورزد همة امت من وارد بهشت مي« : فرمود�پيامبر
ن نافرماني كند، اباء گردد و هر كس از م هر كس از من اطاعت كند وارد بهشت مي :ورزد؟ فرمود مي

   .»ورزيده است
و شريعت، اسالم را به همين تفسير كرده .  آورده است�پس اسالم فقط همان چيزي است كه محمد

   :فرمايد است، و فرمودة الهي كه مي

�÷βÎ* sù x8θ•_!% tn ö≅ à)sù àM÷Κ n= ó™r& }‘Îγô_uρ ¬! ÇtΒ uρ Çyèt7   )20 :عمران آل(        � 3 #$?¨

ايم  خدا كرده خويشتن را تسليم اند، دهپيروي كر من و كساني كه از من :بگو. پس اگر با تو به ستيز پرداختند«
   .»ايم و رو بدو نموده

ديگر آيات، آييني است كه پيامبر ما  به همين مطلب اشاره دارد، و منظور از اسالم در اينجا و در
 مگر شد،اهد شامل هيچ كس ديگر در زمان او و بعد از او نخو) اسالم(و اين اسم .  بر آن است�محمد

 روايت � از ابن عمر.گونه تفسير شده است و در حديث نيز اسالم همين. اند كساني كه از او پيروي كرده
 اسالم يعني اينكه گواهي : در پاسخ فرمود�ايشان. ، پيامبر خدا را از اسالم پرسيد�شده كه جبرئيل
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 خداست، و نماز را بر پاداري، و  پيامبر�و اينكه محمد. بدهي كه هيچ معبود به حقي جز اهللا نيست
  .نايي داشتي به حج خانه خدا بروي رمضان را روزه بگيري، و اگر توا زكات را بپردازي، و ماه

در قرآن و سنت .  و ناسخ همه اديان پيش از خود است به همه مردم اختصاص دارد،�شريعت محمد
و هر كس اين مطلب را تكذيب . ستنصوص متواتري در بيان تحريف شدن تورات و انجيل وارد شده ا

 نيست از زمرة مسلمين قرار � كسي ديگر را كه بر آيين محمدهو هر ك. كند به اتفاق همه كافر است
  . بدهد، يا كافري را كافر نداند، در حقيقت همه اين نصوص را تكذيب كرده است

 ناسخ همه اديان �آيين محمدنياز بدانيم، چون  ها بي  خود را از همة آيين�پس بايد با شريعت محمد
نسائي و ديگران . و براي آن آمده تا همه بشريت را متحد و يكپارچه نمايد. هاست و پايان بخش همه آيين

 :اي از تورات را در دست عمر بن خطاب ديد، پس فرمود  ورقه� كه ايشاناند  روايت كرده�از پيامبر
  اگر موسي زندهام، ن را برايتان روشن و صاف آورده من آ!رويد اي پسر خطاب؟ آيا به سوي ناداني مي«

 :و در روايتي ديگر آمده است. »شديد نموديد گمراه مي و مرا رها مي كرديد، بود و شما از او پيروي مي
به اهللا به عنوان پروردگار، و به « :عمر گفت. »بود راهي جز اطاعت از من نداشت اگر موسي زنده مي« 

   .» به عنوان پيامبر راضي هستم�و به محمداسالم به عنوان دين، 
پس دين صحيح و درستي كه خدا آن را نازل كرده باشد، و حق با آن حاكم و باطل نابود شود، و 

گردد،  انسانيت بوسيلة آن پيشرفت نمايد و خوشبخت گردد، و زمين به صورت شايسته و پسنديده آباد
  . هي است، باقي نمانده استلبخش اديان ا نرده و پايا از جانب پروردگارش آو�غير از آييني كه محمد

 حفاظت د زيرا از سوي خداوند براي هميشه مور از تحريف و دگرگوني مصون است،�محمدآيين 
  :فرمايد خداوند متعال ميگردد،  و قرآن از سوي خدا آمده و به او بر مي. باشد مي

�$̄Ρ Î) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø.Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çµs9 tβθÝà Ï-≈ ptm: ∩∪  �           )9 :حجر(  

  .»باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده«

اند، و قرآن در بر  ه آوردههاي آسماني گذشت هايي است كه آيين و مطالب قرآن اساس همه حقيقت
  :فرمايد همان طور كه خداوند متعال مي.  همه كتابهاستگيرنده

�!$uΖ ø9 t“Ρr&uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰ |ÁãΒ $yϑ Ïj9 š÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ zÏΒ É=≈ tG Å6 ø9$# $·Ψ Ïϑ ø‹yγãΒ uρ Ïµø‹ n= tã ( Ν à6 ÷n$$sù 

Ο ßγoΨ ÷@ t/ !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# ( Ÿωuρ ôìÎ6®Ks? öΝ èδu !# uθ÷δ r& $£ϑ tã x8u !% ỳ zÏΒ Èd,ysø9   )48 :مائده(      � #$

بر صحت و (اهد هاي پيشين و ش ديم كه مالزم حق، و مصدق كتابكتاب را نازل كر) اي پيغمبر(و بر تو «
 و بخاطر  داوري كنخدا بر تو نازل كرده است،آنچه پس ميان آنان بر . آنهاست) اصول مسائل(و حافظ ) سقم

   .»كه براي تو آمده است، روي مگردانپيروي از اميال و آرزوهاي ايشان، از حق و حقيقتي 
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 و هر كس از آن  را بشنود، بايد از آن پيروي كند،ردم است و هر كس آن براي همه م�شريعت محمد
   :فرمايد خداوند متعال مي. اطاعت نكند هيچ رنگ و بويي از اسالم ندارد

�!$tΒ uρ y7≈ oΨù= y™ö‘ r& �ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï±o0 #\ƒÉ‹ tΡ uρ £Å3≈ s9uρ u� sYò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθßϑ n= ôètƒ ∩⊄∇∪� )28 :سباء(  

  .»خبرند  باشي، وليكن اكثر مردم بيدهنده رسان و بيم ايم تا مژده ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده«

 و دين او را شنيد و به آن ايمان نياورد كافر است به دليل حديثي كه مسلم �پس هر كس خبر محمد
 هر كس از اين امت، .سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست« : فرمود�روايت نموده كه پيامبر

رد و بميرد، از زمرة ايمان نياو ،ام يهودي باشد يا مسيحي اگر دعوت مرا بشنود و به آنچه من آورده
   .»دوزخيان است

 پيامبري است كه به او � و اينكه محمد و دينش،�دمنظور از شنيدن در اينجا اين است كه ذكر محم
اقامه حجت و روشن شدن راه و اين براي . فهمد هد مياي برسد كه اگر بخوا وحي شده، به او به گونه

  . كافي است
توان  و نمي. خداوند با اسالم همه اديان را به پايان رسانده و جايي براي پيروي از ديگر اديان نيست

  . براساس باورها و رفتار گذشتگان اهل كتاب يا كساني ديگر خدا را بندگي كرد
  :فرمايد خداوند متعال مي

�$̈Β tβ% x. î‰ £ϑ pt èΧ !$t/ r& 7‰tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9% ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yz uρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9   )40 :احزاب(     � 3 #$

  . »فرستادة خدا و آخرين پيغمبران استهيچ يك از مردان شما نبوده و بلكه ) نسبي(محمد پدر «

 دين ديگري را از كسي الم را تنها دين مورد قبول خويش اعالم داشته، و هيچپس خداوند اس
   :فرمايد او تعالي مي. پذيرد نمي

�¨βÎ) šÏe$!$# y‰ΨÏã «! $# ÞΟ≈n= ó™M}   )19 :عمران آل(        � 3 #$

   ».در پيشگاه خدا اسالم است) حق و پسنديده(گمان دين  بي«

  .  كفر ورزيده و از زيانكاران استيگر خدا را بندگي كند،هر كس بر طبق ديني د ،بنابراين
   :فرمايد ند متعال ميخداو

�tΒ uρ Æ�tG ö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ uθèδ uρ ’ Îû ÍοtÅz Fψ $# zÏΒ zƒÌ Å¡≈ y‚ø9   )85 :عمران آل(. �∪∋∇∩ #$

شود و او در آخرت از زمرة  اسالم آييني برگزيند، از او پذيرفته نمي) آيين و شريعت(و كسي كه غير از «
  . »واهد بودزيانكاران خ
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چنان كه .  قرار داده است منكراناسالم و امتش را در روز قيامت گواه بر اعمالخداوند پيامبر 
  :فرمايد مي

�y7 Ï9≡x‹ x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $VÜ y™uρ (#θçΡθà6 tG Ïj9 u!# y‰ pκà− ’ n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3tƒuρ ãΑθß™§9$# öΝ ä3ø‹ n= tæ # Y‰‹Îγx©�  

  )143 :بقره(
  .»بر شما گواه باشد) نيز(ايم، تا گواهاني بر مردم باشيد، و پيغمبر  روي كرده  شما را ملت ميانهگمان و بي«

   :فرمايد و مي

�y#ø‹ s3sù #sŒ Î) $uΖ ÷∞ Å_ ÏΒ Èe≅ ä. ¥π̈Β é& 7‰‹Îγt±Î0 $uΖ ÷∞ Å_uρ y7Î/ 4’ n?tã Ï Iωàσ ¯≈ yδ # Y‰‹Íκy− ∩⊆⊇∪   �     )41 :نساء(  

) نيز به عنوان(ود بدانگاه كه از هر ملتي گواهي بياوريم و تو را چگونه خواهد ب)  حال اينان!اي محمد(
  . اند گواه هستي  يعني تو بر همه كساني كه بعد از تو آمده»شاهدي بر اينان بياوريم؟

  
  :شبهه دوم

 و هر يك از ما بخشي از گردند، باشند و به يك حقيقت بر مي  اديان همه از جانب خدا مي:گويند مي
 ما جاي ي گيريم، و بهشت خدا براي همه خدا جاي ميمراه داريم، و همه ما در زمين را به هحقيقت 

  :فرمايد زيرا خداوند متعال مي. دارد

�¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ# u šÏ% ©!$# uρ (#ρßŠ$yδ 3“ t≈ |Á̈Ζ9 $#uρ šÏ↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ ôtΒ ztΒ# u «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$[sÎ=≈ |¹ öΝ ßγn= sù öΝ èδ ãô_r& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ Íκö? n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪ �          )62 :بقره(  

پرستان، هر كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته و كردار  ند و يهوديان، مسيحيان، ستارهكساني كه ايمان آورد«
 و اندوهي و غم بر آنان نيست يا محفوظ بوده و ترسنيك انجام داده باشد، چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خد

   .»بديشان دست نخواهد داد

  :فرمايد و مي

�¨βÎ) šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u šÏ% ©!$# uρ (#ρßŠ$yδ tβθä↔ Î6≈ ¢Á9 $# uρ 3“ t≈ |Á̈Ψ9 $#uρ ôtΒ š∅tΒ# u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì Åz Fψ$# 

Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ Ÿξsù ì∃öθyz óΟÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝèδ tβθçΡ t“ øts† ∩∉∪�       )69 :مائده(  

مان آورد و كار شايسته انجام مؤمنان و يهوديان و صابئان و مسيحيان، هر كس كه به خداوند و روز قيامت اي«
   .»دهد، هيچ بيمى بر آنان نيست و نه آنان اندوهگين شوند
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  پاسخ به اين شبهه 

ماني مانند يهوديت و مسيحيت هستند، كه قبل از هاي آس  آن دسته از پيروان آيين،منظور از اين آيات
و هر كس با ايمان بوده و كارهاي شايسته انجام داده، بدون . اند  بر همان اديان وفات يافته�بعثت محمد

 از عذاب دوزخ و غم و اندوهي بر عمر سپري ي ترس و هراسكه آيين الهي را تحريف كرده باشد،آن 
  . مين اشكالي نداردو اين به اجماع مسل. شده ندارد

  . اند ائمه تفسير مانند مجاهد و سدي و ساير مفسرين آيه را اينگونه تفسير كرده و بر همين حمل نموده
بخشي ديگر رد شود و  بوسيلة بخشي از كتاب الهيشود تا  استنباط مفهومي ديگر از آيه باعث مي

  . احكام آن باطل گردد، و بسياري از نصوص آن نقض شود
آنها . المقدس است ر اين آيات بيان شده، مانند نماز خواندن برخي از اصحاب به سوي بيتآنچه د

از .  كشته شدند�هاي پيامبر الحرام، در بعضي از جنگ المقدس به سوي بيت قبل از تغيير قبله از بيت
؟ آيا پذيرد يا نه كردند كه آيا خداوند عبادت آنها را مي  ترس مي رو بعضي از اصحاب احساس اين

   :رود؟ آنگاه خداوند آيه نازل فرمود عملشان به هدر مي

�$tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ÅÒã‹ Ï9 öΝ ä3oΨ≈ yϑƒÎ) �      )143 :بقره(  

  . يعني نماز شما به هدر نرفته و ضايع نشده است. »گرداند و خدا ايمان شما را ضايع نمي«

المقدس   يا هفده ماه به سوي بيت، شانزده�كند كه پيامبر بخاري از ابي اسحاق بن براء روايت مي
الحرام باشد، تا اينكه قبله تغيير يافت، و  اش به سوي بيت  دوست داشت كه قبله�نماز خواند، و ايشان

از گروهي كه با او نماز خوانده بودند، . اولين نمازي كه پيامبر به سوي مسجد الحرام خواند نماز عصر بود
او .  از كنار مردماني گذشت كه در مسجدي مشغول نماز بودندرفت مردي بيرون رفت، در راهي كه مي

آنها همان طور كه در ركوع بودند به سوي . ام به سوي مكه نماز خوانده سوگند به خدا كه با پيامبر :گفت
دانستيم كه در مورد آنها چه  از مسلمين قبل از تغيير قبله كشته شده بودند، ما نميافرادي . كعبه دور زدند

   :پس خداوند آيه نازل فرمود. مبگويي

�y$tΒ uρ tβ% x. ª! $# yì‹ ÅÒã‹ Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒÎ) 4 Yχ Î) ©! $# Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ t s9 ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊆⊂∪   �    )143 :بقره(  
  . »سبت به مردم بس رؤف و مهربان استگمان خدا ن گرداند، بي و خدا ايمان شما را ضايع نمي«

 عمل كردن به حكم شرعي منسوخ ،بنابراين. يت كرده استمسلم اين حديث را از طريقي ديگر روا
و بعد از منسوخ شدن عمل كردن به آن . قبل ازآن كه منسوخ گردد، اطاعت و مايه تقرب به خداوند است

  : در تفسير خود، ذيل آيهيابن جرير طبر. مخالفت و دوري از خداست
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�¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u šÏ% ©!$# uρ (#ρßŠ$yδ �      )62 :قرهب(  

   »...كساني كه ايمان داشتند و يهوديان «

در  � از پيامبر�، بيان داشته كه سلمان فارسي و او از ابن جريج و او از مجاهد،ه روايت از حجاجب
سلمان . »اند ودهبن آنها بر آيين اسالم« :مورد مسيحيان و آنچه از اعمالشان ديده بود پرسيد، پيامبر فرمود

 : سلمان را فراخواند و فرمود�آنگاه اين آيه نازل شد، پس پيامبر. رويم تاريك گشت زمين به :گويد مي
  . اين آيه در مورد ياران تو نازل شده است

قبل از آن كه مرده است و بر آيين اسالم مرده باشد هر كس بر دين عيسي « : فرمود�سپس پيامبر
 نياورد، رسالت مرا شنيد، و به من ايمان خبر دعوت مرا بشنود، او بر خير است، و كسي كه امروز خبر

  . »ترديد هالك شده است بي
و آيه معني ديگري هم دارد، و آن اينكه دروازة اسالم به روي همه اهل زمين باز است، تا بيايند و به 

 ايمان بياورند، حتي اگر عرب نباشند، زيرا آخرين دين، ديني جهاني است، و به يك نژاد �ددعوت محم
هاي خودشان  اسرائيل فقط براي ملت دانيم كه پيامبران بني و همه مي.  و قوم اختصاص نداردو قبيله

پس آيه .  از ملت و امت آنها نبوده استغيراز آنان متوجه مردماني و رسالت هيچ كدام . اند مبعوث شده
  . كند مينمايد و حل  م مياي همه مردم است براي اهل كتاب رقاين اشكال را كه شريعت محمدي بر

پرستان و مسيحيان را فقط مشروط به ايمان آوردن  بينيم كه خداوند نجات يهوديان و ستاره  مي،بنابراين
  :فرمايد خداوند مي. به خدا و روز قيامت، و انجام كارهاي شايسته كرده است، نه چيزي ديگر

�¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u šÏ% ©!$# uρ (#ρßŠ$yδ 3“ t≈ |Á̈Ζ9$# uρ šÏ↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ ôtΒ ztΒ#u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ $# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ $[sÎ=≈ |¹ 

öΝ ßγn= sù öΝ èδ ãô_r& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ Íκö? n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪�       )62 :بقره(  

امت ايمان داشته پرستان، هر كه به خدا و روز قي ستارهند و يهوديان، و مسيحيان، و آوردكساني كه ايمان «
  . » بر آنان نيستيترس باشد، چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و

و ايمان آوردن به خدا و روز قيامت درست نخواهد بود مگر آن كه انسان به همة پيامبران ايمان داشته 
  .و اين مطلب در آيات ذيل به وضوح نمايان است. باشد

�¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρã à- õ3tƒ «!$$Î/ Ï&Î# ß™â‘ uρ šχρß‰ƒÌ ãƒuρ βr& (#θè% Ìh x- ãƒ t ÷t/ «! $# Ï&Î# ß™â‘ uρ šχθä9θà) tƒuρ ßÏΒ ÷σçΡ <Ù÷èt7 Î/ 

ã à-ò6 tΡ uρ <Ù÷èt7 Î/ tβρß‰ƒÌ ãƒuρ βr& (#ρä‹ Ï‚−G tƒ t ÷t/ y7Ï9≡sŒ ¸ξ‹ Î6y™ ∩⊇∈⊃∪   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝèδ tβρã Ï-≈ s3ø9$# $y) ym 4 $tΡ ô‰ tFôã r&uρ 

tÌ Ï-≈ s3ù= Ï9 $\/#x‹ tã $YΨŠÎγ•Β ∩⊇∈⊇∪  �                                   )151-150 :نساء(  
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و بگويند (اهند ميان خدا و پيغمبرانش جدايي بيندازند خو كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي«
غمبران ايمان داريم و به برخي گويند كه به برخي از پي و مي) كه به خدا ايمان داريم، ولي به پيغمبران ايمان نداريم

، و ما براي گمان جملگي آنان كافرند بي. راهي برگزينند) كفر و ايمان(خواهند ميان آن  ايمان نداريم، و ميديگر 
  .»ايم آورده اي فراهم كننده كافران عذاب خوار

�#x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& Ô8u‘$t6ãΒ ä−Ïd‰ |Á•Β “ Ï% ©!$# t ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ u‘ É‹Ζ çFÏ9 uρ ¨Π é& 3“ t à) ø9$# ôtΒ uρ $oλm; öθym 4 tÏ% ©!$# uρ tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ 

Íοt Åz Fψ$$Î/ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ÏµÎ/ ( öΝ èδuρ 4’ n?tã öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθÝà Ïù$pt ä† ∩⊄∪  �                         )92 :انعام(  

هاي  ندة همه كتاب كن تصديقايم، پر خير و بركت است، است كه ما آن را فرو فرستادهكتابي ) قرآن(اين «
يعني (بر آن  مكه و كسان دور و) اهل(تا با آن ) ايم آن را فرو فرستاده. (اند است كه پيش از آن نازل شده) آسماني(

بر نماز آورده،  ايمان )قرآن (كساني كه به آخرت ايمان دارند، بدان. بترساني) از خشم خدا(را ) همة مردم جهان
  . »ورزند خود محافظت مي

 ايمان �گيرد كه به محمد خداوند به طور قطع بيان داشته كه رحمت الهي فقط كساني را در بر ميو 
  .اند آورده و از او پيروي كرده

�tΑ$s% þ’Î1# x‹tã Ü=ŠÏ¹ é& ÏµÎ/ ôtΒ â!$x© r& ( ÉLyϑ ômu‘ uρ ôMyèÅ™uρ ¨≅ ä. & ó x« 4 $pκ â:çG ø. r' |¡sù tÏ% ©# Ï9 tβθà) −G tƒ šχθè? ÷σãƒuρ 

nο 4θŸ2̈“9 $# tÏ% ©!$# uρ Ν èδ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇∈∉∪ tÏ% ©!$# šχθãèÎ7 −Ftƒ tΑθß™§9 $# ¢ É<̈Ζ9 $# ¥_ÍhΓ W{ $# “ Ï%©!$# …çµtΡρß‰ Ågs† $¹/θçG õ3tΒ 

öΝ èδy‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥM} $#uρ Ν èδã ãΒ ù' tƒ Å∃ρã ÷èyϑ ø9 $$Î/ öΝ ßγ8 pκ ÷]tƒuρ Çtã Ìx6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠ Ìhpt ä† uρ ÞΟÎγøŠn= tæ 

y]Í× ¯≈ t6y‚ø9 $# ßìŸÒtƒ uρ öΝ ßγ÷Ζ tã öΝ èδ u�ñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{ $#uρ  ÉL©9 $# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠn= tæ 4 šÏ% ©!$$ sù (#θãΖ tΒ#u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρã |ÁtΡ uρ (#θãèt7 ¨?$# uρ 

u‘θ‘Ζ9 $# ü“ Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÿ…çµyètΒ   y7 Í×̄≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθßsÎ= ø- ßϑ ø9   )157-156 :اعراف(       �∪∠∋⊆∩ #$
و در اين ( را در بر گرفته رسانم، و رحمت من همه چيز  عذاب خود را به هر كس كه بخواهم مي:گفت«

آن را براي كساني مقرر خواهم داشت كه پرهيزگاري كنند و ) گردد، اما در آن جهان جهان شامل كافر و مومن مي
خواندن و (پيغمبر امي كه ) خدا محمد مصطفي(اني كه از فرستادة كس. زكات بدهند و به آيات ايمان بياورند

 او آنان را به كار نيك دستور .كنند  پيروي مييابند، ر تورات و انجيل نگاشته ميد) داند و وصف او را نوشتن نمي
سازد و فرو  ام ميها را بر آنان حر  و ناپاكنمودهها را بر ايشان حالل  دارد، و پاكيزه دهد و از كار زشت باز مي مي
به او ايمان بياورند و از او پس كساني كه . دارد  بر ميايشان) دست و پا و گردن(اندازد و بند و زنجير را از  مي

  . »رستگارند گمان  پيروي كنند بي كه بر او نازل شده و وي را ياري دهند، و از نوريهدرحمايت ك

گويند كه خداوند آنها را تاييد نموده و نجات و  مياين آياتي كه بعضي از اهل كتاب با تمسك به آن 
 از جملة آياتي هستند كه خداوند در آن از گذشتگان اهل كتاب خبر داده كه ،ايمن بودن آنها را بيان داشته



26 وحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيدوحدت كلمه براساس كلمه توحيد

آورند آن  ورزند، و بخشي كه به آن ايمان مي آورند و به بخشي ديگر كفر مي به بخشي از كتاب ايمان مي
در قرآن و سنت هر يهودي و مسيحي كه . سازند  و معني و مقصد آن را دگرگون ميكنند را تحريف مي

 اما بعضي از هواپرستان و كج انديشان از ما .از مسلمان شدن آنان بوده است مورد ستايش قرار گرفته بعد
  . هاي بيمار و فهم وارونة آنها بخوانيم و بفهميم خواهند كه قرآن را طبق عقل مي

 قرآن هيچ تناقض و تضادي وجود ندارد، بلكه اين دلها و درك و فهم آنهاست كه دچار  در،بنابراين
  :آيا مگر خداوند نگفته است. تضاد و تناقض گرديده است

�tΒ uρ Æ�tG ö;tƒ u� ö� xî ÄΝ≈n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅t6ø) ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ �                              )85 :عمران آل(  

   .»شود يبر گزيند، از او پذيرفته نماسالم آييني را ) ن و شريعتآيي(و كسي كه غير از «

  :خدا به ما دستور نداده كه نمازگزار در هر ركعت بگويد آيا مگر

�Î�ö� xî ÅUθàÒøóyϑ ø9 $# óΟÎγø‹ n= tæ Ÿωuρ tÏj9 !$�Ò9   )7 :فاتحه(          �∪∠∩ #$

ه يهوديان مورد خشم خدا واقع ك (گاناي، و نه راه گمراهان و سرگشت نه راه آنان كه بر ايشان خشم گرفته«
  .»)شوند شده و مسيحيان نيز گمراه قلمداد مي

سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست « :گويد  كه اين آيه بر او نازل شده است مي�و محمد
رد و ام ايمان نياو هر كس از اين امت يهودي باشد يا مسيحي، اگر دعوت مرا بشنود، و به آنچه من آورده

سوگند به كسي كه جان محمد در دست اوست اگر موسي « :گويد  و مي.»بميرد، از زمرة دوزخيان است
شما از . شديد نموديد به شدت گمراه مي و از او پيروي ميكرديد  بود، و شما مرا ترك مي در ميان شما مي

مذكور ) پرستان ستاره(هاي  يئ و صاب.»باشم ان پيامبران من بهرة شما ميها بهرة من هستيد و از مي ميان امت
آيه همان  نموده است، و اگر در آيه اهل كتاب آسماني نيستند، پس چرا آنها را در كنار يهود و نصارا ذكر

  .گردند ها ترس و هراسي ندارند و اندوهگين نمي يئگوييد معني شود، چگونه صاب طور كه شما مي

�Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ Íκö? n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪�      )62 :بقره(  

   .» و اندوهي بديشان دست نخواهد دادترسي بر آنان نيست و غم«

  . پس بايد قرآن به طور فراگير و كلي مورد مطالعه قرار دهيم و آن را بخش بخش نكنيم
   :فرمايد در فرموده الهي بينديشيد كه مي

�¨βÎ) tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ# u šÏ% ©!$# uρ (#ρßŠ$yδ 3“ t≈ |Á̈Ζ9 $#uρ šÏ↔ Î7≈ ¢Á9 $# uρ ôtΒ ztΒ# u «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì Åz Fψ$# Ÿ≅ Ïϑ tã uρ 

$[sÎ=≈ |¹ öΝ ßγn= sù öΝ èδ ãô_r& y‰Ψ Ïã óΟ ÎγÎn/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ Íκö? n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪ �        )62 :بقره(  
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و روز قيامت ايمان داشته و پرستان، هر كه به خدا  ند و يهوديان و مسيحيان، و ستارهآوردكساني كه ايمان «
 و كردار نيك انجام داده باشد، چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و ترسي بر آنان نيست و غم

  .»اندوهي بديشان دست نخواهد داد

بينيم كه شرط ايمان داشتن به خدا و روز قيامت براي مومنان يعني  اگر در اين آيه فكر كنيم مي
ايمان داشتن به خدا و اند، و بدون  و در اول آيه ذكر شده. چون آنها مومن هستند. ني نداردمسلمانها مع

 �پرستاني كه به محمد برعكس يهوديان و مسيحيان و ستاره. توان آنها را مومن ناميد روز قيامت نمي
ترسي «ن نويد كه اگر اي. شوند  مومن شمرده نمي�اند پس آنها به خاطر عدم ايمان به محمد ايمان نياورده

 و دعوت دادن آنها و مسلمين فرقي نداشتند، آنها شد، پرستان مي  و مسيحيان و ستارهشامل يهود» ندارند
 و از عذاب الهي داشتهبه اسالم واجب نبود چون روز قيامت آنها پاداش خود را به طور كامل دريافت 

  . باشند ايمن مي
 معاذ را به يمن � و پيامبردهد، را به اسالم دعوت ميكه آنها شماري هست  در صورتي كه آيات بي

  . فرستاد تا اهل كتاب را به اسالم دعوت دهد
و همه بر حق هستند يعني متهم كردن فرقي ندارند اين ذهنيت كه يهوديان و مسيحيان با مسلمين 

   :فرمايد يبود پس خداوند دربارة چه كساني م قرآن به تناقض و تضاد و اگر چنين مفهومي درست مي

�ô‰s) s9 t x-Ÿ2 šÏ% ©!$# (# þθä9$s% Yχ Î) ©! $# uθèδ ßxŠ Å¡yϑ ø9 $# ß ø⌠ $# zΟ tƒóX tΒ ( tΑ$s% uρ ßxŠ Å¡yϑ ø9$# û Í_t7≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó Î) (#ρß‰ ç6ôã $# ©! $# 

’ În1u‘ öΝà6 −/ u‘ uρ ( … çµ̄Ρ Î) tΒ õ8Î� ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s)sù tΠ § ym ª! $# Ïµø‹ n= tã sπ̈Ψ yfø9 $# çµ1uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# ( $tΒ uρ šÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 ôÏΒ 9‘$|ÁΡ r& ∩∠⊄∪   

ô‰ s)©9 t x-Ÿ2 tÏ% ©!$# (# þθä9$s% Yχ Î) ©! $# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n= rO ¢ $tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ óΟ©9 (#θßγtG⊥ tƒ $£ϑ tã šχθä9θà) tƒ 

£¡¡yϑ u‹ s9 šÏ% ©!$# (#ρãx- x. óΟßγ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹tã íΟŠ Ï9 r& ∩∠⊂∪ �            )73-72 :ئدهما(  

 اي : عيسي گفته است)زيرا (. خدا همان مسيح پسر مريم است:گويند ند كه مي شدگمان كساني كافر بي«
گمان هر كس انبازي براي خدا  بي. خداي يگانه را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است ،اسرائيل بني

.  و ستمكاران يار و ياوري ندارنداست،) دوزخ(ش  او آتقرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده و جايگاه
 معبودي جز معبود يگانه )در صورتي كه ( كافر شدند! خداوند يكي از سه خدا است:گويند گمان كساني كه مي بي

  . »خواهد رسيدآنان عذاب دردناكي گويند دست نكشند به كافران  وجود ندارد و اگر از آنچه مي

 مقوقس و ديگران پيام فرستاد و آنها را به اسالم دعوت داد و به آنها گفت كه چرا پيامبر به قيصر و
  ! را نپذيرند، گناهكار خواهند شد؟اگر دعوت او
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 را پروردگار و خداي خود �به جاي خدا عيسيمسيحيان به معبود حقيقي ايمان ندارند، بلكه 
ها و  ييكه بوداآنگونه . كنند را پرستش ميپس آنها در حقيقت مشركاني هستند، كه غير از اهللا . دانند مي

پرستند و به روز قيامت آن گونه كه  را مييوس در چين، معبوداني غير از اهللا شها و پيروان كونفو برهمن
نشيند تا   به روزي ايمان دارند، كه در آن روز مسيح ميمسيحيانبلكه . آورند گويد ايمان نمي اسالم مي

و خداوند . گويد ايمان ندارند يز مسيحيان به بهشتي كه قرآن از آن سخن ميو ن. مردم را بازخواست كند
ه خدا و روز رساند و فرموده كه مسيحيان ب اي نمي خبر داده كه اين عقيدة آنها كفر است و به آنها فايده

  :فرمايد  كه ميهمانگونه. قيامت ايمان ندارند

�(#θè=ÏG≈ s% šÏ% ©!$# Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ Ÿωuρ ÏΘ öθu‹ ø9 $$Î/ Ì Åz Fψ$# Ÿωuρ tβθãΒ Ìh pt ä† $tΒ tΠ § ym ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ Ÿωuρ šχθãΨƒÏ‰ tƒ 

tÏŠ Èd,ysø9 $# zÏΒ šÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tFÅ6 ø9$# 4 ®Lym (#θäÜ ÷èãƒ sπtƒ÷“ Éfø9 $# tã 7‰tƒ öΝèδ uρ šχρã Éó≈ |¹ ∩⊄∪� )29 :توبه(  

و ) در قرآن( روز جزا ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا، و نه به«
كارزار كنيد تا زماني كه خاضعانه، پذيرند، پيكار و  دانند، و نه آيين حق را مي حرام مياند  اش تحريم كرده فرستاده

  .»پردازند جزيه را مي

ند آنها را در اينجا پس چگونه خداو.  اين آيه درباره يهوديان و مسيحيان است علمايو به اجماع همه
گويد كه به خدا و روز قيامت ايمان  ميكند و آن جا  به ايمان نداشتن به خدا و روز قيامت توصيف مي

   !دارند
   :سپس خداوند با بيان دور بودن آنها از ايمان فرموده است

�öθs9 uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# (#θãΨ tΒ# u (#öθs) ¨? $# uρ �          )65 :مائده(  

   .»كردند آوردند و تقوا پيشه مي  ميل كتاب ايماناگر اه«

كوشند، تا از اين آيات سوء استفاده  بايد دانست كه هواپرستان و به خصوص مسيحيان به شدت مي
هم بيندازند كه قرآن از نجات  و در اين وادهد سواد و نادان هستند را فريب ي كه بيان و مسلمانهدرك

چون . اما هرگز چنين نيست. كند  ميارقراستايد و به مومن بودنشان  يدهد و آنها را م مسيحيان خبر مي
 � و در حديث صحيح از پيامبر،و نه راه گمراهان» ال الضالين و«خواند كه   مي نمازهر ركعت مسلمان در

   ؛ است شدهروايت
و ) مغضوب عليهم(يهوديان كساني هستند كه خداوند بر آنها خشم گرفته « :ند فرمود�كه ايشان

 منظور كهكند   نصارا اشاره مي و و كلمات پاياني سوره فاتحه به يهود.»)ضالون(نصاري گمراه هستند 
   .»مورد در بين مفسرين اختالفي نيستدر اين « :گويد ابن ابي حاتم در تفسيرش مي. هستندايشان 
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م و كلمه  دعوت دادن به وحدت كلمه و يكپارچگي براساس چيزهايي ديگر غير از اسال،بنابراين
وده و هر كه به اين راضي ب  و.از دين استتوحيد و كنار گذاشتن نصوص قرآن و سنت كفر و ارتداد 

 مرتد و تشويق نمايد و آن را خوب بداند با توجه به داليل موجود در قرآن و سنت و اجماع قطعاً بدان
روا بودن به اين دعوت هم و راضي   دعوت دادن به وحدت با كفار جايز نيست،،رو از اين. كافر است

  . بر حذر داشت  بايد با اين دعوت مخالفت كرد و از آن مردم راو. نباشد
و يا تورات . و به اجماع همه علماء براي مسلمان جايز نيست كه كليسايي بسازد، يا به آن توجه نمايد

وند، اسالم دعوت داده شو ديگر كفار با نرمي و خوبي به و بايد اهل كتاب .  چاپ و نشر كندار  انجيلو
   :فرمايد خداوند متعال مي

�* Ÿωuρ (# þθä9 Ï‰≈pgéB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# �ωÎ)  ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& �      )46 :عنكبوت(  

   .»، بحث و گفتگو مكنيدشيوه ينبا اهل كتاب جز به نيكوتر«

 هر كس زنده است از روي  تاه و حجت بر آنها اقامه شدها به سوي نور بيرون بيايند، ريكيتا از تا
  . شود از روي روشني و دليل هالك گردد دليل زنده باشد و هر كس كه هالك مي

   :فرمايد خداوند متعال مي

�ö≅è% Ÿ≅ ÷δr' ¯≈ tƒ É=≈tG Å3ø9 $# (#öθs9$yès? 4’ n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥ !#uθy™ $uΖ oΨ ÷@ t/ ö/ ä3uΖ ÷@ t/uρ �ωr& y‰ ç7÷ètΡ �ωÎ) ©! $# Ÿωuρ x8Î� ô³ èΣ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−G tƒ 

$uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 βÎ* sù (#öθ©9 uθs? (#θä9θà) sù (#ρß‰ yγô© $# $̄Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪�        )64 :عمران آل(  
 كه ميان ما و شما مشترك است كه جز خداوند يگانه را اي  بياييد به سوي سخن دادگرانه، اي اهل كتاب:بگو«
پس . برنگزينديم، و چيزي را شريك او نكنيم، و برخي از ما برخي ديگر را، بجاي خداوند يگانه، به خدايي نپرست

   .»هستيم فرمانبردارهر گاه سر بر تابند، بگوئيد گواه باشيد كه ما 

 اهدافشان، ن و راضي كردن آنها، و بر آوردخواهند، اما گفتگو با اهل كتاب، و تن دادن به آنچه مي
 خداوند متعال .گرداند اي سترگ است كه امت را در دينش دچار فتنه مي ي بس بزرگ و فتنهمنكر
   :فرمايد مي

�ÈöΝèδ ö‘ x‹ ÷n$#uρ βr& š‚θãΖ ÏFø- tƒ .tã ÇÙ÷èt/ !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 ø‹s9 Î)�        )49 :مائده(  

   .»دور و منحرف نكنندازل كرده است بو از آنان بر حذر باش كه تو را از برخي چيزهايي كه خدا بر تو ن«

همچنين بايد احكام روابط مسلمين و كفار روشن شوند، روشن نبودن اين احكام و دوري كردن از 
فهم و ذهنيت شرعي در تعامل با اتفاقات، و وجود نقص و خلل در اين باب باعث شده تا برخي از 

و اين فرآيند . م غرب شوند و تسليفرمانبردارو مسلمين احساس شكست نمايند و در سخن و عمل پيرو 
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ها بعد از در  پس بايد از شريعت آگاه بود و مسلمان. نمايد نسلي شكست خورده از مسلمين را فراهم مي
و احكام را بر نظر گرفتن وضعيت و درك آن، راه روشني را در برخورد و تعامل با كفار در پيش بگيرند، 

 به هنگام �و گفتگو با كفار بايد به شيوة پيامبر باشد كه پيامبرو بايد دانست كه ديدار . پايه آن پياده نمايند
  : سخن را با اين آيه آغاز كرد)پادشاه روم (قلفرستادن نامه براي هر

�ö≅è% Ÿ≅÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# (# öθs9$yès? 4’ n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥!# uθy™ $uΖ oΨ ÷@ t/ ö/ä3uΖ ÷@ t/ uρ �ωr& y‰ ç7÷ètΡ �ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Î� ô³ èΣ ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© Ÿωuρ 

x‹ Ï‚−G tƒ $uΖ àÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 βÎ* sù (#öθ©9 uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰ yγô© $# $̄Ρ r' Î/ šχθßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ � )64 :عمران آل(  
ز خداي يگانه را مشترك است كه جاي كه ميان ما و شما   بيائيد به سوي سخن دادگرانه، اي اهل كتاب:بگو«

. برنگزيند، و چيزي را شريك او نكنيم، و برخي از ما برخي ديگر را، به جاي خداوند يگانه، به خدائي نپرستيم
  . » هستيمفرمانبردار گواه باشيد كه ما ، بگوئيد،پس هر گاه سر بر تابند

آنها را به سه هر گاه با دشمن خود از مشركان روبرو شدي « : فرمود�و در ميدان جنگ آن حضرت
 از آنها بپذير و از آنها دست بردار سپس از آنها بخواه كه از ، هر كدام را كه قبول كردند،بدهچيز دعوت 

حقوقي كه مهاجران  اگر چنين كنند از همان :ديار خود به سرزمين مهاجران بيايند، و به آنها بگو
 اگر از آمدن به ،د و آنچه بر ذمة مهاجران است بر آنها هم خواهد بودشبرخوردارند، برخوردار خواهند 
نشين خواهند بود كه آن  پس به آنها خبر ده كه آنها چون مسلمانان باديه ،سرزمين مهاجرين اباء ورزيدند

. و در غنيمت سهمي نخواهند داشت. گردد شود، بر آنها اجرا نمي دستور خدا كه بر ديگر مومنان اجرا مي
 قبول كن و با آنها اگر پذيرفتند. ز آنها جزيه بخواه ااگر نپذيرفتند. مسلمين جهاد كنندمگر آن كه به همراه 

   .»و با آنان بجنگآنها ياري كند  از خدا بخواه تا تو را عليه اگر از دادن جزيه سرباز زدند،. كنكارزار م
 و غير از اين چيزي ،نمايد است كه شريعت تجويز مي اين شيوه ديدار و گفتگوي مسلمان با كافران

 و براساس آن پيمان شود، ت بين مسلمين و كفار بسته ميهايي به صورت موق پيمانگاهي . ديگر نيست
رود؛ در  ها به شمار مي  تعدي بر كافران از بزرگترين ستمگيرد، و آنگاه  و مال كافران مصون قرار ميجان

به عهد و پيمان دارد هر كس فردي را كه با مسلمين « :كه فرمود شده روايت �حديث صحيح از پيامبر
   .»برساند، بوي بهشت را نخواهد يافتقتل 

توانند مايه  هيچ كدام نميها  پس نه عقيده و نه قانون و نه وحدت ملي و نه نژاد و نه دردها و نه آرمان
يا ايمان يا كفر، راهي ديگر . نزديك شدن نيستو هيچ جايي براي . پيوند و يكپارچگي ما با آنها شوند

، � كفر هميشگي است و ادامه دارد نبرد حق و باطل از زمان آدم، ايمانو نبرد و كشمكش بين. نيست
جهانيان آغاز شده و اين نبرد و كشمكش و از زمان نافرماني ابليس و سرباز زدن او از اطاعت پروردگار 
  . ميان شيطان و فرزندان و پيروانش و بين امت اسالمي ادامه دارد
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و راه اسالم در زندگي همين است و . ها فرق كنند ها و نام گر چه واژهاحقيقت اين نبرد همين است، 
  . راه كفر همان

     عبدالعزيز الطريفي

  15/6/1426الرياض 


